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Kormányrendeletek

A Kormány 240/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelete
a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés
költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.)
Korm. rendelet és az állatkísérletekről szóló 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés f ) és g) pontjában,
a 2. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű
védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló
221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés
költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 3. §
(8) bekezdésében a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal” szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstárral”
szöveg lép.

2. Az állatkísérletekről szóló 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása
2. §

(1) Az állatkísérletekről szóló 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet] 1. §
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E rendelet hatálya kiterjed az élő gerinces állatok – beleértve az önállóan táplálkozó lárvaállapotú állatokat,
valamint a rendes fejlődésük utolsó harmadában az emlősállatok magzatait – és az élő lábasfejűek (a továbbiakban
együtt: állatok)
a) kísérletben történő felhasználására,
b) kísérleti célú felhasználás érdekében való tartására, tenyésztésére vagy szaporítására (a tenyésztés és a szaporítás
a továbbiakban együtt: tenyésztés) és
c) szerveik vagy szöveteik kifejezetten tudományos vagy oktatási célú felhasználásra történő tenyésztésére.”
(2) A 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 1. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) E rendelet hatálya a kísérletekben felhasznált olyan egyedre is kiterjed, amely a kísérletet követően éli meg
az (1) bekezdésben meghatározott fejlettségi szintet és az elvégzett kísérlet eredményeképpen élete későbbi
szakaszaiban valószínűsíthetően fájdalomban, szenvedésben, kínban vagy maradandó egészségkárosodásban lehet
része.
(4) E rendelet hatálya nem terjed ki
a) a nem kísérleti jellegű mezőgazdasági gyakorlatra;
b) a nem kísérleti jellegű klinikai állatorvosi gyakorlatra;
c) az állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatalának engedélyezéséhez szükséges állatorvosi klinikai
vizsgálatra;
d) az elismert állattartási gyakorlatra;
e) az elsődlegesen az állatok azonosítására irányuló tevékenységre, valamint
f ) a helyes állatorvosi gyakorlat szerint kivitelezett tűszúrás által okozottal azonos vagy annál magasabb szintű
fájdalmat, szenvedést, félelmet vagy maradandó egészségkárosodást valószínűsíthetően nem okozó gyakorlatra.”
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3. §		
A 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a kísérlet lefolytatását rendkívüli és tudományosan igazolható indok szükségessé teszi, az élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Pest Megyei
Kormányhivatal) – ideiglenes jelleggel, legfeljebb a rendkívüli és tudományosan igazolható indokra figyelemmel
szükséges időtartamra – engedélyt adhat olyan kísérlet lefolytatására, amely az állatok számára súlyos, várhatóan
hosszú ideig tartó és nem enyhíthető fájdalommal, szenvedéssel vagy kínnal jár.”
4. §		
A 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A tenyésztő, a beszállító és a felhasználó 1. melléklet szerint benyújtott kérelme alapján, amennyiben
a tenyésztő, a beszállító vagy a felhasználó és annak létesítménye megfelel az Ávtv. és e rendelet előírásainak,
az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóság legfeljebb 10 évre engedélyezi a tenyésztő, a beszállító
és a felhasználó működését. Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóság az engedélyezett tenyésztőt,
beszállítót és felhasználót nyilvántartásba veszi.”
5. §		
A 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a §
a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Azon létesítményt, amelyben egyszerű diagnosztikai vagy post mortem vizsgálatot végeznek, illetve olyan
mintát vesznek le, amelyet azután máshol alaposabb laboratóriumi vizsgálatnak vethetnek alá, fel kell szerelni az ott
végzett vizsgálatokhoz szükséges alapvető laboreszközökkel.
(1a) Ha a kísérlet vagy megfigyelés elvégzése az állatok elhelyezésére szolgáló helyiségben nem kívánatos,
a létesítményben általános és különleges célú kísérlet végzésére alkalmas helyiséget kell fenntartani.”
6. §		
A 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A tenyésztő, a beszállító és a felhasználó köteles biztosítani, hogy a létesítményben megfelelő számú személyzet
álljon rendelkezésre.”
7. §

(1) A 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A tenyésztő, a beszállító és a felhasználó – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – köteles MÁB-ot felállítani és
működési feltételeit biztosítani.”
(2) A 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 38. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a §
a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A tíz főnél kevesebb főt foglalkoztató tenyésztő, beszállító és felhasználó a MÁB felállítására vonatkozó
kötelezettségét állatjóléti felelős kijelölésével is teljesítheti. E rendeletnek a MÁB eljárására vonatkozó rendelkezéseit
az állatjóléti felelős eljárására megfelelően alkalmazni kell.
(5) A MÁB és az állatjóléti felelős munkáját a kijelölt állatorvos vagy szakértő segíti.”

8. §		
A 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 39. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az intézmény állatkísérleti szabályzatának ki kell terjednie a létesítményben elhelyezett vagy felhasznált állatok
jólétével kapcsolatos felügyeleti, jelentéstételi és nyomonkövetési eljárásokra.”
9. §		
A 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 51. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóság elfogadja más tagállamok olyan adatait, amelyek
az európai unió jogi aktusa vagy az azt átültető tagállami jogszabály által elismert kísérletből származnak, kivéve, ha
a közegészség, a közbiztonság vagy a környezet védelme további kísérlet lefolytatását teszi szükségessé.”
10. §

(1) A 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 5. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

11. §		
A 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet
a)
8. § (1) bekezdésében az „az Ávtv. 26. § (1) bekezdése szerinti jogkörében eljárva – tudományos, állatjóléti
vagy állategészségügyi indokokra tekintettel –” szövegrész helyébe a „tudományos indokokra tekintettel”,
b)
12. § (1) bekezdés b) pontjában a „jóléte helyreállt” szövegrész helyébe a „jóléte dokumentáltan helyreállt”,
c)
35. § (7) bekezdésében az „a)–d) pontjaiban” szövegrész helyébe az „a)–b) és d) pontjaiban”,
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d)

36. § (1) bekezdés c) pontjában a „személyzet felügyeletéről” szövegrész helyébe a „35. § (7) bekezdése
szerinti személyzet felügyeletéről”,
e)
45. § (4) bekezdésében az „Az országos illetékességgel eljáró kormányhivatal” szövegrész helyébe az „A Pest
Megyei Kormányhivatal”,
f)
51. § (2) bekezdésben a „14. § (6) bekezdés” szövegrész helyébe a „14. § (5) bekezdés”,
g)
2. melléklet II. pont 5. alpont a) alpontjában az „ ; amennyiben végeznek műtétet a kísérletben, ismertetni
kell” szövegrész helyébe a „ , továbbá ismertetnie kell”,
h)
2. melléklet II. pont 5. alpont d) alpontjában a „számának csökkentése” szövegrész helyébe a „számának és
adott esetben a környezeti hatás mértékének csökkentése”,
i)
2. melléklet II. pont 5. alpont e) alpontjában a „kínjának csökkentése” szövegrész helyébe a „kínjának
elkerülése, valamint mértékének csökkentése”
szöveg lép.
12. §		
Hatályát veszti a 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 38. § (3) bekezdésében az „A MÁB munkáját a kijelölt állatorvos
vagy szakértő segíti.” szövegrész.

3. Záró rendelkezések
13. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.
14. §		
E rendelet 2. alcíme a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló, 2010. szeptember 22-i, 2010/63/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 240/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelethez
A 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 2. melléklet II. pont 5. alpontja a következő h) alponttal egészül ki:
(A projektben alkalmazott összes kísérlet számozott felsorolása és ismertetése, melynek keretében a kérelmezőnek)
„h) ismertetnie kell – amennyiben az értelmezhető – az indokolatlan párhuzamos eljárások elkerülése érdekében
tervezett intézkedéseket.”

2. melléklet a 240/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelethez
1. A 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 5. melléklet A. rész 1. pont g) alpontja helyébe a következő alpont lép:
[A 35. § (2) bekezdés b) pontban említett tevékenység végzéséhez szükséges oktatásnak legalább az alábbi témaköröket
kell magába foglalnia:]
„g) fájdalomcsillapítás, altatás, kíméletes végpontok, eutanázia témakörei; továbbá a kín, a nélkülözés, a fájdalom és
a szenvedés fajspecifikus jeleinek felismerése a leggyakrabban felhasznált kísérleti állatoknál,”
2. A 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 5. melléklet A. rész 1. pontja a következő h) alponttal egészül ki:
[A 35. § (2) bekezdés b) pontban említett tevékenység végzéséhez szükséges oktatásnak legalább az alábbi témaköröket
kell magába foglalnia:]
„h) az emberek és állatok kapcsolatának etikai vonatkozásai, az élet értéke, az állatok tudományos célra való
felhasználása mellett és ellen szóló érvek.”
3. A 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 5. melléklet B. rész 1. pont h) alpontja helyébe a következő alpont lép:
[A 35. § (2) bekezdés c) pontban említett tevékenység végzéséhez szükséges oktatásnak legalább az alábbi témaköröket
kell magába foglalnia:]
„h) fájdalomcsillapítás, altatás, kíméletes végpontok, eutanázia témakörei; továbbá a kín, a nélkülözés, a fájdalom és
a szenvedés fajspecifikus jeleinek felismerése a leggyakrabban felhasznált kísérleti állatoknál,”
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A Kormány 241/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelete
a Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek
és szolgáltató egységek megépítése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról,
az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a beruházások megvalósításával összefüggő beépítési szabályok
megállapításáról szóló 309/2016. (X. 13.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5., 6. és 27. pontjában,
a 2. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont
16.2. alpontjában és 17. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §		
A Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató
egységek megépítése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről,
valamint a beruházások megvalósításával összefüggő beépítési szabályok megállapításáról szóló 309/2016. (X. 13.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) Az 1. § (1) bekezdés a) pontjában megjelölt beruházás tekintetében az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
ingatlanokat egy tömbnek tekintve
a) a zöldfelület legkisebb mértéke 22%,
b) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke 1,6 m2/m2 (terepszint alatt 0,6 m2/m2, terepszint felett
1,0 m2/m2),
c) az építménymagasság megengedett legnagyobb mértéke 23 méter,
d) a telek beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 50%.
(2) Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában megjelölt beruházás tekintetében az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
ingatlanok telekrészét egy tömbnek tekintve
a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 50%,
b) a zöldfelület legkisebb mértéke 22%,
c) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke 0,7 m2/m2 (terepszint alatt 0,4 m2/m2, terepszint felett
0,3 m2/m2),
d) az építménymagasság megengedett legnagyobb mértéke – a Csörsz utca szintjéhez viszonyítottan – 18 méter,
e) a telek terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 40%.
(3) Az 1. § (1) bekezdés szerinti beruházással érintett ingatlanokon egészségügyi, oktatási, iroda-, sport-, kollégiumés apartmanfunkciójú épületek is elhelyezhetők, illetve a meglévő épületek rendeltetése az előbbiekben felsorolt
funkciókra megváltoztatható.”
2. §		
A Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az 1. § (1) bekezdésében megjelölt beruházásokkal összefüggésben]
„a) a központi építészeti-műszaki tervtanács véleményét be kell szerezni,”
3. §		
A Korm. rendelet a következő 17. §-sal egészül ki:
„17. § A Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és
szolgáltató egységek megépítése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok
kijelöléséről, valamint a beruházások megvalósításával összefüggő beépítési szabályok megállapításáról szóló
309/2016. (X. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 241/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.)
módosított 10. §-át a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

19346

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 136. szám

A Kormány 242/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelete
a Modern Városok Program keretében megvalósuló, az állami repülések céljára szolgáló kecskeméti
repülőtér közös (katonai-polgári) felhasználású repülőtérré fejlesztése érdekében szükséges
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és e) pontjában,
a 2. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 2. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Kecskemét Megyei Jogú Város
közigazgatási területén elhelyezkedő, 0425 helyrajzi szám alatt nyilvántartott földrészletből telekalakítási eljárás
jogerős befejezését követően kialakított földrészlet területén, a Modern Városok Program keretében megvalósuló,
az állami repülések céljára szolgáló kecskeméti repülőtér közös (katonai és polgári) felhasználású, polgári célú
fejlesztése érdekében szükséges beruházásokkal (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben
meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek
a)
a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetése beindításához, valamint
b)
a Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és közműfejlesztési munkák
megvalósításához
szükségesek.

2. §		
A Beruházással összefüggésben
a)
építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b)
településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és
c)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
3. §

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási
hatósági ügyekben a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes
szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése
szerint használja fel.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.

4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 242/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelethez
A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított
közigazgatási hatósági ügyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
útügyi és vasúti hatósági engedélyezési eljárások,
vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
talajvédelmi hatósági eljárás,
földvédelmi hatósági eljárás,
telekalakítási hatósági eljárás,
földmérési hatósági eljárás,
ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárás,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
közegészségügyi hatósági eljárás,
hírközlési hatósági eljárás,
a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi
engedélyezési eljárás,
erdővédelmi hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági eljárások,
a katonai légügyi hatósági eljárások,
a légiközlekedési hatósági eljárások,
régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások,
területrendezési hatósági eljárások,
fás szárú növények kivágására vonatkozó eljárások,
azok az 1–23. pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. §
(1) bekezdése szerinti Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához
szükségesek,
az 1–24. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 243/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelete
a Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 3. § és az 1. melléklet tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. § b) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
5. és 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(1) Az 1. mellékletben foglalt táblázat
a) 2., 3., 9., 13. és 16. sora szerinti beruházások építési műszaki ellenőre, akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói
tevékenység biztosítója, valamint beruházáslebonyolítója,
b) 23. sora szerinti beruházások építési műszaki ellenőre és beruházáslebonyolítója
kizárólagos joggal a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság.”
2. §		
A Rendelet a következő 9. §-sal egészül ki:
„9. § A Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 243/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 6. §
(1) bekezdését, 4. § (2) bekezdését, 5. §-át, valamint 1. mellékletében foglalt táblázat 22. és 23. sorát a Módr1.
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
3. §		
A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
4. §		
A Rendelet
a)
4. § (2) bekezdésében a „15. és 21.” szövegrész helyébe a „15., 21., 22. és 23.” szöveg,
b)
5. §-ában a „9. sora szerinti Egri Nemzeti Vízilabda és Úszóközpont beruházás tekintetében” szövegrész
helyébe a „9. sora szerinti Egri Nemzeti Vízilabda és Úszóközpont beruházás és 23. sora szerinti Dunaújvárosi
Radari Sporttelep fejlesztése tekintetében” szöveg
lép.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 243/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelethez
A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 22. és 23. sorral egészül ki:

(1.)

(A)

(B)

(C)

(A beruházás megnevezése)

(A beruházás megvalósításának helyszíne)

(Koordinációra kijelölt kormánymegbízott)

„
Szegedi új városi
versenyuszoda megvalósítása,
valamit azzal összefüggésben
út- és körforgalom építés
22.

Dunaújvárosi Radari Sporttelep
23. fejlesztése

az új városi versenyuszoda tekintetében Csongrád Megyei
Kormányhivatalt vezető
a Szeged közigazgatási területén
kormánymegbízott
elhelyezkedő, Szeged, Etelka sor
3. szám alatti, az ingatlan-nyilvántartás
szerinti 10005/5 helyrajzi számú
ingatlan;
út- és körforgalom építés tekintetében
a Szeged közigazgatási területén
elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás
szerinti 10141/1, 10313/1 és 10367/51
helyrajzi számú ingatlanok
Dunaújváros közigazgatási területén
elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás
szerinti 365/9 helyrajzi számú ingatlan

Fejér Megyei Kormányhivatalt
vezető kormánymegbízott
”
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A Kormány 244/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelete
a Hungary Helps Programról
A Kormány
a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény 16. §
(1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A rendelet hatálya a Hungary Helps Program (a továbbiakban: Program) keretében nyújtott, a nemzetközi fejlesztési
együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvényben (a továbbiakban:
NEFE törvény) meghatározott pénzbeli és tárgyi támogatásokra, így különösen adományokra és technikai
segítségnyújtásra terjed ki.
(2) A rendelet hatálya azokra a nem a Kormány által, tárgyi támogatás formájában nyújtott adományokra is kiterjed,
amelyek célba juttatásához Magyarország valamely külképviseletének közreműködését veszik igénybe, ha
a)
ahhoz az adományozó hozzájárul, és
b)
a külpolitikáért felelős miniszter úgy ítéli meg, hogy az Magyarország érdekei szempontjából nem
kockázatos.
(3) E rendelet hatálya nem terjed ki
a)
a katonai célú támogatásokra,
b)
a békefenntartói és terrorellenes szolgáltatásokra, valamint
c)
a külhoni magyarok oktatási és kulturális programjaival, valamint a külhoni magyarok kulturális és anyanyelvi
identitását erősítő és fejlesztő programokkal és fejlesztésekkel összefüggő támogatásokra.

2. §		
E rendelet alkalmazásában csomagolás a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti
fogalom.
3. §

(1) A támogatást nyújtó a pénzbeli támogatásból megvalósuló beruházás helyszínén, jól látható tájékoztató tábla
felállításáról a támogatás kedvezményezettjével megállapodik.
(2) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni az adományozó levél útján nyújtott adományból megvalósuló beruházásra.
(3) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztató táblának egyértelmű utalást kell tartalmaznia a Programra.
(4) Tárgyi támogatás esetén a támogatás kedvezményezettje gondoskodik a Program védjegyének
a)
a tárgyon,
b)
a tárgy csomagolásán, illetve
c)
a tárgy szállítóeszközén
történő elhelyezéséről.
(5) Technikai segítségnyújtás esetén a támogatás kedvezményezettje gondoskodik
a)
a Program védjegyének a technikai segítségnyújtás során történő használatáról, valamint
b)
a technikai segítségnyújtással kapcsolatos tájékoztató tevékenység során a Programra való utalásról.
(6) A Program megjelenésének egységes formai követelményeit, arculati elemeit, valamint a „Hungary Helps” védjegy
használatára vonatkozó részletes szabályokat a Program arculati kézikönyve tartalmazza.

4. §		
A külpolitikáért felelős miniszter a NEFE törvény szerinti, a költségvetési támogatással megvalósuló nemzetközi
fejlesztési együttműködési és nemzetközi humanitárius segítségnyújtási tevékenységekről nyilvánosan
hozzáférhető adatbázisban köteles feltüntetni azt, ha egy tevékenység e rendelet hatálya tartozik.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1561/2017. (VIII. 28.) Korm. határozata
az ENSZ Közgyűlésének 72. ülésszakán való magyar részvételről
A Kormány
1. jóváhagyja – a melléklet szerint – az ENSZ Közgyűlésének 72. ülésszakán részt vevő magyar küldöttség
tevékenységének irányelveit;
2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az ENSZ Közgyűlésének 72. ülésszakán részt vevő magyar
küldöttség vezetőjének és tagjainak megbízásáról előterjesztést tegyen Magyarország köztársasági elnökének.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Melléklet az 1561/2017. (VIII. 28.) Korm. határozathoz
Irányelvek az ENSZ Közgyűlésének 72. ülésszakán részt vevő magyar küldöttség tevékenységéhez
Az ENSZ Közgyűlésének 72. ülésszakán részt vevő magyar küldöttség feladata, hogy a Kormány céljaival, valamint
az Európai Unió 72. ENSZ közgyűlési prioritásaival összhangban, a magyar nemzeti érdekeket érvényesítve
tevékenykedjen. Az Európai Unió tagállamai – a korábbi évekhez hasonlóan – tanácsi következtetéseket fogadtak
el az unió számára legfontosabb kérdésekről Az EU prioritásai az Egyesült Nemzetek és az Egyesült Nemzetek
Közgyűlésének hetvenkettedik ülésszakán (2017. szeptember – 2018. szeptember) címmel.
1. A küldöttség az ENSZ szerepével kapcsolatban
hangsúlyozza, hogy az ENSZ a nemzetközi együttműködés meghatározó, globális kerete, amely napjainkban
minden korábbinál nagyobb jelentőséggel bír az új biztonságpolitikai, gazdasági, humanitárius, emberi jogi és
környezetvédelmi kihívások kezelésében. A világnak egy erős és hatékony ENSZ-re van szüksége.
2. A küldöttség a béke és biztonság területén
a)
támogassa az ENSZ képességeinek megerősítését a nemzetközi válságok megelőzését szolgáló preventív
diplomácia és a mediáció területén, valamint a viták békés rendezésére irányuló törekvéseket;
b)
támogassa a 2005. évi csúcstalálkozó záródokumentumában létrehozott védelmi felelősség elvének
továbbfejlesztését és gyakorlati megvalósítását, különös figyelmet fordítva a korai előrejelzésre és
a megelőzésre, az ENSZ-főtitkár „Human Rights up Front” kezdeményezésével összhangban;
c)
támogassa az ENSZ békefenntartási tevékenységének felülvizsgálatát és reformját, a tagállami hozzájárulások
optimális felhasználását, a békefenntartó missziók hatékony és biztonságos működését; növelje a különleges
politikai missziók hatékony erőforrás-elosztását, működésük átláthatóságát és a tagállami ellenőrzés
lehetőségét;
d)
támogassa az ENSZ békeépítési tevékenységének hatékonyabbá tételét a békeépítési intézményrendszer
felülvizsgálata eredményeinek megfelelően, különös tekintettel a konfliktusok megelőzésére, az ENSZ
rendszeren belüli koordináció javítására, az ENSZ és egyéb szereplők, valamint ENSZ Biztonsági Tanácsa és
a Békeépítési Bizottság közötti együttműködés megerősítésére;
e)
támogassa az ENSZ Biztonsági Tanács által a nők, béke és biztonság témakörében elfogadott határozatok
hatékony végrehajtását, különös tekintettel a nők békefolyamatban való érdemi és teljes körű részvételére
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és konfliktushelyzetben való védelmére, ez utóbbi vonatkozásában a nők és lánygyermekek ellen elkövetett
erőszakkal szembeni határozott fellépés érdekében;
támogassa a fegyveres konfliktusokban érintett gyermekek hatékony védelmére irányuló intézkedéseket;
támogassa a világ számos térségében üldöztetésnek kitett keresztény közösségek megsegítésére irányuló
kezdeményezéseket;
támogassa a jogállamiság – mint a nemzetközi béke és biztonság fenntartása kulcselemének –
erősítését annak minden dimenziójában, különös tekintettel a független igazságszolgáltatásra, valamint
az ENSZ-közgyűlés 67. ülésszakán a jogállamisággal kapcsolatos magas szintű fórum által elfogadott
nyilatkozatban foglaltak végrehajtását;
támogassa a nemzetközi humanitárius jog – mint a nemzetközi és nem-nemzetközi fegyveres konfliktusok
során személyek és objektumok védelmével és a hadviselés eszközei és módjai tekintetében korlátok
megállapításával foglalkozó jogterület – tiszteletben tartására irányuló erőfeszítéseket, betartásának és
betartatásának széleskörű elősegítését, egyben a világ konfliktusos helyzeteinek kezelésében való kiemelt
jelentőségének hangsúlyozását;
támogassa a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) működését és joghatósága gyakorlását a nemzeti hatóságok
súlyos bűncselekmények elkövetésével kapcsolatos eljárásának hiányában; a Biztonsági Tanács és az ICC
együttműködésének erősítését és kiszélesítését, valamint a Biztonsági Tanácsnak a nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás előmozdításában játszott szerepét;
folytassa aktív szerepvállalását a globális kihívások – nemzetközi terrorizmus, határokon átnyúló szervezett
bűnözés, korrupció, pénzmosás, emberkereskedelem – elleni küzdelem területén a jogállamiság,
az igazságszolgáltatáshoz való jog, az elszámoltatható és átlátható intézmények, az inkluzív és részvételen
alapuló döntéshozatal és a nemzetközi együttműködés támogatása által;
támogassa az Egyesült Nemzetek Szervezete Meridában, 2003. december 10-én kelt Korrupció elleni
Egyezménye céljainak megvalósulását, és ezzel összefüggésben a globális korrupció elleni küzdelem
törekvéseit;
támogassa az ENSZ leszerelési mechanizmusának megfelelő működését célzó törekvéseket, ezen belül
az ENSZ BT 1540 (2004). sz. határozatának végrehajtását és átfogó felülvizsgálatát, a genfi Leszerelési
Értekezlet érdemi munkájának újraindítását, az Atomsorompó Szerződés (NPT) végrehajtásának erősítését,
az Átfogó Atomcsend Szerződés (CTBT) mielőbbi hatálybalépését, a fegyvercélú nukleáris hasadóanyagok
termelésének tilalmáról szóló nemzetközi szerződés (FMCT) létrehozatalára irányuló tárgyalások mielőbbi
megkezdését, a Biológiai és Toxinfegyver Tilalmi Egyezmény (BTWC) egyetemessé tétele érdekében végzett
erőfeszítéseket és alkalmazásának megerősítését, a Fegyverkereskedelmi Szerződés (ATT) egyetemessé
tételét, teljeskörű végrehajtását és részes államainak konferenciáin elért eredmények továbbfejlesztését,
illetve a kézi- és könnyűfegyverek tiltott kereskedelme elleni küzdelmet;
kísérje figyelemmel és támogassa a kiberbiztonság erősítése érdekében tett konszenzusépítési
erőfeszítéseket; a fenntartható fejlődési célok (SDGs) digitális vetületének és a WSIS+10 (az Információs
Társadalom Csúcstalálkozó) folyamatnak az utókövetését; a 2016–2017-es évre újonnan felállított
Kormányzati Szakértők Csoportjának (UN GGE) munkáját; valamint a szabad, nyitott és biztonságos
internetet, az emberi jogok online környezetben való előmozdítását és védelmét, beleértve a magánélet
tiszteletben tartásához és a véleménynyilvánítás szabadságához való jogot is;
támogassa az ENSZ keretein belül zajló, az űrkutatással és az űr békés felhasználásával kapcsolatos munka
folytatását és hatékonyabbá tételét;
álljon ki amellett, hogy a hatályos nemzetközi jogot a kibertér vonatkozásában is alkalmazni kell, továbbá
amellett, hogy szükségtelen egy új kormányközi szervezet létrehozása vagy a kormányok szerepének
megerősítése az internetkormányzás tekintetében, valamint támogassa a Számítástechnikai Bűnözésről szóló
Egyezménynek (Budapesti Konvenció) a végrehajtását.

3. A küldöttség a fenntartható fejlődési keretrendszerrel (Agenda 2030) kapcsolatban
a)
aktívan járuljon hozzá az új globális keretrendszer megvalósításához, mely összekapcsolja a szegénység
felszámolását a fenntartható fejlődési pálya kialakításával, az emberi jogok, a jogállamiság, a nemek közti
egyenlőség és a fenntarthatóság környezeti szempontjainak érvényesülése mellett;
b)
az Agenda 2030 végrehajtásával kapcsolatosan, annak integráns természetét szem előtt tartva hangsúlyozza,
hogy az addisz-abebai fejlesztésfinanszírozási konferencia, a New York-i Fenntartható Fejlődési
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Csúcstalálkozó és a párizsi klímakonferencia eredményei iránymutatásként szolgálnak a szegénység
felszámolását és a fenntartható fejlődés megvalósítását célzó együttes erőfeszítésekhez;
támogassa az egységes, átfogó keretrendszer megvalósítására irányuló folyamatokat, segítse elő
a fenntartható fejlődési célok végrehajtását, elismerve a Magas Szintű Politikai Fórum (HLPF) meghatározó
szerepét a keretrendszer, valamint a keretrendszer gerincét képező célok végrehajtásának nyomon
követésében és felülvizsgálatában;
a keretrendszer megvalósítása során kiemelt figyelmet szenteljen a sérülékeny és hátrányos helyzetű
társadalmi csoportok szükségleteire, mozdítsa elő a „senkit nem hagyunk hátra” elv érvényre juttatását;
a „rendezett, biztonságos, szabályos és felelős migráció megkönnyítésének célja” tekintetében fordítson
figyelmet arra, hogy a legális migrációs csatornák kibővítésére vonatkozó vállalások mellett utalás
történjen a nemzeti szabályozási keretekre, továbbá a menekültekre és migránsokra, valamint a legális
és illegális migránsokra vonatkozó eltérő jogi keretek megjelenítésére. A New Yorki Deklaráció vonatkozó
rendelkezéseivel összhangban képviselje a tagállamok határvédelemmel és területükön való tartózkodás
szabályainak meghatározásával kapcsolatosan meglevő nemzeti szabályozási hatáskörét és utaljon
a migráció jelentette közvetlen és sokoldalú kihívásokra;
működjön közre az egységes, hatékony és inkluzív globális nyomon követési és felülvizsgálati folyamatokban,
továbbá fordítson kiemelt figyelmet a fenntartható fejlődési célokhoz és alcélokhoz rendelt globális
indikátorrendszer felülvizsgálatával, valamint a hiányzó módszertanok kidolgozásával kapcsolatos
tevékenységekre, illetve támogassa az ENSZ Statisztikai Bizottság munkáját a globális indikátorrendszerre
vonatkozóan;
támogassa azokat az Agenda 2030 teljesítésének előmozdítását szolgáló ENSZ-en belüli reformlépéseket,
melyek az ENSZ-intézményeket alkalmassá teszik a keretrendszer hatékony végrehajtására, valamint
az ENSZ-en kívüli szereplőkkel való együttműködés erősítésére, illetve kiszélesítésére irányulnak;
fordítson kiemelt figyelmet a vízzel és szanitációval kapcsolatos célok és alcélok végrehajtására irányuló
nemzetközi folyamatokra, segítse elő a célkitűzések megvalósításához szükséges intézményrendszeri
reformok meghozatalát;
támogassa valamennyi érdekelt fél bevonását az Agenda 2030 végrehajtásába, mozdítsa elő a nemzeti
kormányok, nemzetközi és regionális szervezetek mellett a nem-kormányzati szervezetek, a tudományos élet
és az üzleti szektor bekapcsolódását a folyamatba.

4. A küldöttség az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság területén
a)
támogassa az egyetemes értékeket jelentő emberi jogok és alapvető szabadságjogok – ideértve a nemzeti
kisebbségek jogait – nemzetközi védelmének előmozdítását, ennek keretében támogassa az ENSZ emberi
jogi mechanizmusai és testületei függetlenségének megerősítését, különös tekintettel az Emberi Jogi
Tanácsra és az általa alkalmazott különleges mechanizmusokra;
b)
lépjen fel Magyarország nemzetközi emberi jogi szerződéses kötelezettségeivel összhangban, elősegítve
az Európai Unió emberi jogi célkitűzéseinek a végrehajtását, különösen a Magyarország számára kiemelten
fontos területeken, úgymint az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartása, a kisebbségek és őshonos
népek, a nők és gyermekek, ill. a fogyatékossággal élők jogainak védelme és a hátrányos megkülönböztetés
elleni küzdelem, továbbá hangsúlyozza, hogy a családot, mint a társadalom természetes és alapvető
egységét a társadalomnak és az államnak védelemben kell részesítenie és meg kell erősítenie;
c)
kezelje kiemelt prioritásként az EU és hasonlóan gondolkodó partnerei kezdeményezéseiben való részvételt
és azok támogatását, különös tekintettel az egyes országok emberi jogi helyzetével és tematikus kérdésekkel
foglalkozó határozatokra;
d)
támogassa, hogy az EU prioritásokkal összhangban a 72. ülésszak során elfogadandó Nemzetközi
Büntetőbírósággal foglalkozó határozat az előző években elfogadott határozatokhoz képest ambiciózusabb
tartalommal bírjon;
e)
kezdeményezze a nemzetközi közösség hatékony és időben történő fellépését az emberi jogok megsértőivel
szemben, támogassa az emberi jogok védelmezőit, az ENSZ mechanizmusaival együttműködő személyek és
szervezetek megfélemlítésekkel és megtorlásokkal szembeni védelmét;
f)
támogassa az emberi jogi megközelítés szem előtt tartását a fenntartható fejlődési célok összességének
végrehajtása során, különös tekintettel a nemek közötti egyenlőség és a nők helyzetbe hozását szolgáló
erőfeszítésekre, beleértve a nők és lányok politikai, gazdasági, társadalmi szerepvállalásának elősegítését;
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hangsúlyozza a humanitárius jog tiszteletben tartását az egészségügyi és humanitárius szolgáltatások,
valamint segítségnyújtás során, beleértve a segítségnyújtást végző nemzetközi és nem kormányzati
szervezetek és munkatársak helyszínre jutását, tevékenységük zavartalan biztosítását, támogassa
a nemzetközi humanitárius rendszer megerősítésére, a humanitárius alapelvek és a vonatkozó nemzetközi
jogi szabályozás előmozdítására irányuló törekvéseket;
járuljon hozzá a Humanitárius Világcsúcs eredményeinek megvalósításához;
törekedjen együttműködésre a hazai és nemzetközi civil szervezetek képviselőivel a magyarországi emberi
jogi helyzetet és érdekeket érintő kérdésekben;

5. A küldöttség az ENSZ reformjával és működésével kapcsolatban
a)
kísérje figyelemmel az ENSZ Biztonsági Tanácsának kibővítésére és munkamódszereinek átalakítására
vonatkozó javaslatok alakulását, a kormányközi tárgyalások folyamatát és eredményeit, folytassa a BT
munkamódszereinek javítására és működésének átláthatóbbá tételére irányuló együttműködésben való aktív
részvételt;
b)
képviselje, hogy a megújuló Biztonsági Tanácsnak meg kell felelnie a XXI. század új geopolitikai és
gazdasági realitásainak, így taglétszámának és összetételének tükröznie kell a nemzetközi politikai és
gazdasági erőviszonyokban bekövetkezett változásokat, egyszersmind tekintettel kell lennie a hatékonyság
követelményére is;
c)
erősítse meg, hogy Magyarország támogatja az ENSZ-Főtitkár elképzeléseit a világszervezet irányításának
reformját illetően, valamint a Közgyűlés revitalizációja, és az ENSZ fejlesztési és környezetvédelmi
rendszerének reformja tekintetében Magyarország továbbra is hozzá kíván járulni a folyamat
előmozdításához;
d)
jelezze, hogy az elmúlt időszakban kibontakozó és fokozódó kihívások kezelése hatékonyabb és
eredményesebb fellépésre képes, céljai megvalósítására alkalmasabb ENSZ kialakítását teszik szükségessé,
valamint támogassa a szervek és intézmények között lévő koordináció és koherencia szorosabbá tétele útján
a rendszer átláthatóságának, kapacitásának és reprezentativitásának fokozására irányuló törekvéseket;
6. A küldöttség Magyarország jelöléseivel kapcsolatban
a)
használja fel az ENSZ Közgyűlés fórumait, valamint a Közgyűlés margóján létrejövő két- és többoldalú magas
szintű találkozókat Magyarország ENSZ-szervekbe benyújtott jelölései támogatottságának felmérésére és
növelésére, továbbá egyes ENSZ-szervezetek, intézmények vezetői posztjaira benyújtott magyar jelölések
sikerének előmozdítására;
b)
fordítson megkülönböztetett figyelmet hazánk nemzetközi jelöléseire és mérje fel további pályázatok
benyújtásának lehetőségét, így is erősítve Magyarország ENSZ rendszeren belüli szerepvállalását a jövőben.

A Kormány 1562/2017. (VIII. 28.) Korm. határozata
Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén új diplomata álláshely létesítéséről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a hazai agrárkutatás nemzetközi kapcsolatrendszerének fejlesztése, hosszú távú érdekeinek
eredményes és hatékony érvényesítése céljából Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére további
egy fő agrárpolitikai szakdiplomata kerüljön kihelyezésre;
2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi
LXXIII. törvény 56. § (1) bekezdése alapján, a földművelésügyi miniszter javaslatára Magyarország Európai Unió
melletti Állandó Képviseletén 2017. október 1-jei kezdőnappal az 1. pontban meghatározott feladatok ellátására
további egy agrárpolitikai szakdiplomata álláshelyet létesítsen;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
földművelésügyi miniszter
Határidő:
2017. október 1.
3. felhívja a földművelésügyi minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1. pontban szereplő diplomata
kihelyezésével kapcsolatos, 2017. évet érintő költségek biztosítása érdekében gondoskodjanak 10 974 000 forint
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összegű forrás biztosításáról a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 3. Agrár célelőirányzatok alcím, 2. Agrárkutatás támogatása jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 5. Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása cím javára
az 1. melléklet szerint;
Felelős:
földművelésügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. október 1.
4. felhívja a földművelésügyi minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1. pontban szereplő, diplomata
kihelyezésével kapcsolatos, 2018. évet érintő költségek biztosítása érdekében gondoskodjanak 58 085 000 forint
összegű forrás biztosításáról a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.2.) 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 3. Agrár célelőirányzatok alcím, 2. Agrárkutatás támogatása jogcímcsoport terhére, a Kvtv.2. 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 5. Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása cím javára.
Felelős:
földművelésügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2018. január 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XII. Földművelésügyi Minisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.
forintban

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

XII.

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Földművelésügyi Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Agrár célelőirányzatok
Agrárkutatás támogatása

20
3
004471

Fejezet
név

2
K1
K2
K5

Személyi juttatások
Munkaadókat
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó
Egyéb működési célú kiadás

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

-7 546 000
-1 208 000
-2 220 000

Miniszterelnökség
Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének Igazgatása
K1
Személyi juttatások
Munkaadókat
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó
K2
K3
Dologi kiadások
K6
Beruházások
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
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1. melléklet az 1562/2017. (VIII. 28.) Korm. határozathoz

XI.

360428

5

7 546 000
1 208 000
2 130 000
90 000
forintban

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

XII.

Földművelésügyi Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Agrár célelőirányzatok
004471
2
Agrárkutatás támogatása
XI.
Miniszterelnökség
360428
5
Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének Igazgatása
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

20

3

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
1 példány
Fejezet
időarányos
1 példány
Állami Számvevőszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb:
azonnal
2 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

-10 974 000
10 974 000

Összesen

I.n.év

10 974 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

10 974 000
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A Kormány 1563/2017. (VIII. 28.) Korm. határozata
a 2020. évi budapesti Eucharisztikus Világkongresszus és a 2021. évi Vadászati Világkiállítás megrendezése
érdekében megvalósítandó, a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont és egyes kapcsolódó fejlesztések
elvégzéséhez szükséges forrás biztosításáról
A Kormány
1. egyetért a 2020. évben Budapesten megvalósuló Eucharisztikus Világkongresszus, valamint a 2021. évben
megrendezésre kerülő Vadászati Világkiállítás méltó megrendezése érdekében a HUNGEXPO Budapesti
Vásárközpont átfogó fejlesztésével;
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az 1. pont
szerinti beruházás előkészítési feladatainak (tervpályázat, engedélyezési és kivitelezési tervek elkészítése és
jóváhagyása) finanszírozása érdekében 1527,8 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére
a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet javára az 1. melléklet szerint,
azzal, hogy az előkészítés során – a költségvetési források takarékos felhasználása érdekében – biztosítani kell
a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont területén folyó fejlesztések közötti összhang megteremtését;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján az Expo Park Kft. tegye meg
a szükséges intézkedéseket az 1. pont szerinti cél megvalósítása érdekében;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a források rendelkezésre állását követően azonnal
4. egyetért azzal, hogy a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont egységes tervezési koncepció szerinti fejlesztésének
megvalósítása érdekében a tervezési feladatok ellátása egységesen kerüljön megvalósításra;
5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 2. pont szerinti összeg tőkeemelésként történő kifizetése esetén
gondoskodjon az előkészítési feladatokra fel nem használt résznek a fejlesztés finanszírozásába történő bevonásáról;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatosan
6. egyetért a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont könnyebb megközelíthetősége érdekében a közösségi közlekedés
kapcsolatainak fejlesztésével;
7. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter és belügyminiszter bevonásával
gondoskodjon az 6. pontban foglalt célok megvalósításához szükséges, legfeljebb 4000,0 millió forint forrás
rendelkezésre állásáról a Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
belügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
8. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy munkacsoport alakításával – a nemzeti fejlesztési
miniszter, a nemzetgazdasági miniszter, az emberi erőforrások minisztere, valamint az egyes kiemelt budapesti
beruházásokért felelős kormánybiztos bevonásával – vizsgálja meg a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont
fejlesztésével összefüggő beruházások jövőbeli fenntartásának lehetőségét, valamint HUNGEXPO Budapesti
Vásárközpont területén megrendezésre kerülő 1. pont szerinti programokat;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Határidő:
azonnal
9. felkéri a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját, valamint a Magyar Turisztikai Ügynökség
vezérigazgatóját, hogy a 8. pont szerinti munkacsoportban személyesen vagy képviselője útján vegyen részt;
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10. felkéri az Esztergom-Budapest Főegyházmegye érsekét, valamint a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács
elnökét, hogy a 8. pont szerinti munkacsoportban – a területet érintő téma tárgyalásával összefüggő kérdések
tekintetében – személyesen vagy képviselője útján vegyen részt.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

19358

1. melléklet az 1563/2017. (VIII. 28.) Korm. határozathoz
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XLIII.

Cím
szám

2

Alcím
szám

1

359928
XVII.
368573

20

Jogcím
csop.
szám

1

Jogcím
szám

13

61

Kiemelt
előir.
szám

K6

K8

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások
Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
Hungexpo fejlesztése
Beruházások
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Beruházás Előkészítési Alap
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Módosítás
(+/-)

forintban

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

1 527 780 000

1 527 780 000

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

forintban

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XVII.
368573

Cím
szám

20

Alcím
szám

61

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Beruházás Előkészítési Alap

forintban

1 527 780 000

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezet
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb:
azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Összesen

I.n.év
-1 527 780 000

II.n.év

III.n.év

IV.n.év

-1 527 780 000

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 136. szám

19359

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 136. szám

A Kormány 1564/2017. (VIII. 28.) Korm. határozata
az Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarchátus) részére állami támogatás
nyújtásáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Tokaj belterület 272/2 helyrajzi számon elhelyezkedő Szent Miklós Templom (a továbbiakban:
Ingatlan) adásvétel útján az Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarchátus)
(a továbbiakban: Magyar Ortodox Egyházmegye) tulajdonába kerüljön, ezért támogatást nyújt az Ingatlan adásvétel
útján történő megszerzése céljára, a Magyar Ortodox Egyházmegye kedvezményezett részére, a 2. pontban
meghatározott összegben;
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon
az 1. pontban meghatározott cél megvalósításához szükséges legfeljebb 313,8 millió forint forrás rendelkezésre
állásáról a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési
hozzájárulások alcím, 9. Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása jogcímcsoport javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket
a)
a Magyar Ortodox Egyházmegye kedvezményezett szervezettel a támogatási jogviszony létrehozása
érdekében – azzal, hogy annak érvényessége feltételeként rögzíteni szükséges, hogy a Magyar Ortodox
Egyházmegye vállalja a szükséges intézkedések megtételét az Ingatlan tulajdonának adásvétel útján történő
megszerzése érdekében –, valamint
b)
a költségvetési támogatás egy összegben történő kifizetése érdekében a Magyar Ortodox Egyházmegye
kedvezményezett részére.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az a) alpont esetében az áralkut követően azonnal
a b) alpont esetében a támogatási jogviszony létrehozását követő 30 napon belül
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1565/2017. (VIII. 28.) Korm. határozata
a Magyar Unitárius Egyház programjainak és fejlesztéseinek támogatásával összefüggő feladatokról
A Kormány
1. elismeréssel adózik elődeink szellemi, lelki emelkedettsége előtt, amelynek eredményeként a világon elsőként
a magyarok ismerték el a lelkiismeret szabadságát és a vallás szabad gyakorlásának jogát;
2. üdvözli a tordai országgyűlés vonatkozó törvényeinek, valamint az egyetlen magyar alapítású egyház, az unitárius
egyház alapításának 2018-ban ünneplendő 450. évfordulóját;
3. egyetért az 1. melléklet szerinti egyházi célú támogatások megvalósításával, ezért az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a szerinti támogatást nyújt az 1. mellékletben
meghatározott célokra, a mellékletben nevesített kedvezményezettek részére, az ott meghatározott összegben;
4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterének bevonásával gondoskodjon
az 1. mellékletben foglalt célok megvalósítása érdekében 1040,0 millió forint többletforrás rendelkezésre
állásáról a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési
hozzájárulások alcím, 9. Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása jogcímcsoport javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
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5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az 1. melléklet szerinti egyházi célú támogatások megvalósítása
érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket az 1. mellékletben megjelölt kedvezményezettekkel a támogatási
jogviszony létrehozása, valamint a költségvetési támogatások egy összegben történő kifizetése iránt.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1565/2017. (VIII. 28.) Korm. határozathoz
A támogatás
Kedvezményezett

összege

A támogatás célja

(millió Ft)

Magyar Unitárius Egyház

500,0

A Magyar Unitárius Egyház kolozsvári székházának és más
ingatlanainak felújítása, a kolozsvári Vallásszabadság Háza
létrehozásának befejezése

Tordai Unitárius Egyházközség

70,0

A tordai unitárius templom felújítása, valamint nemzetközi
konferencia, ünnepségek és gálaműsor szervezése

Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet

59,0

A jubileum évében szervezendő regionális ünnepségek,
közgyűlések, konferenciák, valamint a Dávid Ferencemlékzarándoklat megszervezése és az Országos
Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet működésének és közösségi
programjainak támogatása

János Zsigmond Unitárius Kollégium

3,0

Jubileumi rendezvény lebonyolítása

Berde Mózes Unitárius Gimnázium

3,0

Jubileumi rendezvény lebonyolítása

Sepsiszentgyörgyi Unitárius
Egyházközség

10,0

Dávid Ferenc-emlékszobor állítása Sepsiszentgyörgyön

Unitárius Lelkészek Országos
Szövetsége

80,4

Az Unitárius Lelkészek Országos Szövetsége működésének
és közösségi programjainak támogatása, továbbá
kiadványok megjelentetése, könyvbemutatók szervezése
és Dávid Ferenc-emlékszobor állítása Kolozsváron

Magyar Unitárius Egyház
Magyarországi Egyházkerülete

9,6

Kiadványok megjelentetése

Homoródalmási Unitárius
Egyházközség

260,0

Egyházi gyermek és ifjúsági táboroztató- és konferenciaközpont kialakítása

Délnyugat-Erdélyi Unitárius
Szórványegyházközség

45,0

A Dévai Zarándokközpont befejezése, továbbá
működésének és programjainak beindítása

Összesen

1040,0
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A Kormány 1566/2017. (VIII. 28.) Korm. határozata
a jeruzsálemi Szent Család Osztrák–Magyar Zarándokházzal összefüggő magyar állami szerepvállalás,
valamint az ingatlanban a Magyar Állam javára történő tulajdonszerzés lehetőségének elősegítésével
összefüggő feladatokról
A Kormány
1. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a volt jeruzsálemi Szent Család Osztrák–Magyar Zarándokház,
mai nevén Szent Család Osztrák Hospice ingatlan tulajdonjogának rendezése során a Magyar Állam részére
történő tulajdonjogszerzés érdekében kezdeményezze vegyes bizottság felállítását Magyarország Kormánya,
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, valamint az Österreichische Bischofskonferenz (Osztrák Katolikus Püspöki
Konferencia) részvételével;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az 1. pont szerinti vegyes bizottság munkájáról és a lehetséges
további feladatokról nyújtson be előterjesztést a Kormány részére.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a vegyes bizottság ülését követően
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1567/2017. (VIII. 28.) Korm. határozata
a NAV 2.0 A Megújulás Stratégiai Programjának Cselekvési Tervéről
A Kormány
1. elfogadja a NAV 2.0 A Megújulás Stratégiai Programjának Cselekvési Tervét (a továbbiakban: Cselekvési Terv);
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a Cselekvési Terv megvalósításához 2017. évben
szükséges 4 milliárd forint fejlesztési forrásnak a központi költségvetés XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezetében
történő biztosításáról;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
felmerülés ütemében
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy készítsen jelentést a Kormány számára a Cselekvési Terv
előrehaladásáról és a 2017. évi feladatok végrehajtásáról, továbbá számoljon be a Cselekvési Terv végrehajtása
érdekében elvégzendő további feladatokról.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2018. március 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1568/2017. (VIII. 28.) Korm. határozata
az elektronikus fizetési módok elterjedése érdekében javasolt lépésekről
A Kormány
1. a bankkártya-elfogadó helyek számának bővítése érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy
a telepítési támogatás szabályozásának részleteit dolgozza ki,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. augusztus 31.
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva 2400,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész
tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi
XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Rendkívüli
kormányzati intézkedések alcím terhére, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2018. június 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XV.

Cím
szám

25

360006
XI.
297102

32

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.

Alcím
szám

2

Államháztartási egyedi
azonosító

Cím
szám

Alcím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XV.
360006

Cím
szám

25

13

1

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Fejezet
szám

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

Alcím
szám

2

Kiemelt
előir.
szám

K5

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Nemzetgazdasági Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célelőirányzatok
Bankkártya-elfogadó helyek elterjedésének támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Miniszterelnökség
Központi kezelésű előirányzatok
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

2 400,0

-2 400,0

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása
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1. melléklet az 1568/2017. (VIII. 28.) Korm. határozathoz

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

13

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Nemzetgazdasági Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célelőirányzatok
Bankkártya-elfogadó helyek elterjedésének támogatása

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezet
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
egyéb: azonnal
Magyar Államkincstár
1 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása

2 400,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

Összesen

I.n.év
2 400,0

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

2 400,0
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A Kormány 1569/2017. (VIII. 28.) Korm. határozata
a Családügyi Kabinetről
1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján létrehozza a Családügyi Kabinetet (a továbbiakban: Kabinet).
2. A Kabinet feladata
a)
a kormányzati előterjesztések, kormányzati fejlesztési programok, kormányzati szakpolitikai stratégiák,
valamint a központi költségvetésről szóló törvény tervezetének népesedés- és családpolitikai szempontból
való vizsgálata és véleményezése,
b)
a családpolitikai intézkedések rendszerének és eredményességének folyamatos vizsgálata,
c)
javaslattétel a Kormány számára egyes népesedéspolitikai szempontból fontos jelenségek vizsgálatára.
3. A Kabinet elnöke az emberi erőforrások minisztere.
4. A Kabinet tagja
a)
a miniszterelnök általános helyettese,
b)
a Miniszterelnökséget vezető miniszter,
c)
a nemzetgazdasági miniszter,
d)
az igazságügyi miniszter,
e)
a miniszterelnök kabinetfőnöke.
5. A Kabinet ülésére állandó jelleggel meghívott az Emberi Erőforrások Minisztériumának a Kabinet titkári feladatait
ellátó család- és ifjúságügyért felelős államtitkára.
6. A Kabinet elnöke és a Kabinet tagja a Kabinetben végzett tevékenységéért tiszteletdíjban vagy más juttatásban nem
részesül.
7. A Kabinet elnöke és a Kabinet tagja a Kabinet ülésén személyesen köteles részt venni. A Kabinet elnökét és
a Kabinet tagját akadályoztatása esetén az általa kijelölt, irányítása alá tartozó államtitkár helyettesítheti.
8. A Kabinet elnöke a Kabinet ülésére tanácskozási joggal − eseti jelleggel − meghívhat a Kabinet feladatkörét érintő
ügyekben feladatkörrel rendelkező állami vezetőt vagy valamely központi államigazgatási szerv vezetőjét.
9. A Kabinet a 2. pont szerinti feladatainak ellátásához szükséges gyakorisággal, de legalább havonta ülésezik.
A Kabinet ülését a Kabinet elnöke hívja össze. Rendkívüli ülés összehívását a Kabinet bármely tagja − az indok
egyértelmű megjelölésével − kezdeményezheti a Kabinet elnökénél.
10. A Kabinet titkársági feladatait az Emberi Erőforrások Minisztériuma látja el.
11. A Kabinet működésének részletes szabályait a Kabinet elnöke által megállapított ügyrend határozza meg.
12. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1570/2017. (VIII. 28.) Korm. határozata
a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete fejlesztésével összefüggő feladatokról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy szükséges megvizsgálni a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (a továbbiakban: FTI) égisze
alatt folytatott kutató- és képzési tevékenység továbbfejlesztésének lehetőségeit, továbbá támogatja, hogy az FTI
hazai költségvetési forrás terhére olyan alkalmazott adattudományi kutatásokat (más néven Big Data elemzéseket)
végezzen, amelyek kiemelt halálozási kockázatú betegségekkel összefüggő, nagy elemszámú, adatvédelmi
technikákkal személyazonosításra alkalmatlanná tett adatokhoz való hozzáférést igényelnek és európai uniós
támogatással megvalósuló projektekhez kapcsolódnak;
2. az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében
a)
felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere, a nemzetgazdasági
miniszter és az FTI bevonásával – készítsen jelentést az FTI közreműködésével megvalósítandó új típusú
nemzetközi doktori iskola létrehozásának lehetséges feltételeiről;
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Felelős:

b)

Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. október 31.
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon egyszeri jelleggel 80,0 millió forint
forrásnak a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 18. Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete cím javára történő biztosításáról.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1571/2017. (VIII. 28.) Korm. határozata
Aba-Novák Vilmos Lengyel–magyar barátság – Pannósorozat a varsói magyar kiállítás előcsarnokához című
alkotásának állami tulajdonba kerüléséhez szükséges intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért Aba-Novák Vilmos Lengyel–magyar barátság – Pannósorozat a varsói magyar kiállítás előcsarnokához című
alkotásának (a továbbiakban: pannósorozat) magyar állam javára történő megvásárlásával;
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1. pontban meghatározott feladat finanszírozása érdekében
szükséges legfeljebb 1 450 000 000 forint biztosításáról gondoskodjon a Magyarország 2017. évi központi költség
vetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezetben;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet,
1. Miniszterelnökség cím terhére a 2017. költségvetési év vonatkozásában legfeljebb 1 450 000 000 forint
összegben a pannósorozat magyar állam javára történő megvásárlása céljából a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 53. § (5) bekezdés szerinti feltételes közbeszerzési eljárást követően kötelezettséget vállaljon;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2. pont szerinti forrás rendelkezésre bocsátást követően azonnal
4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő
Részvénytársaság útján gondoskodjon a pannósorozat vagyonkezelői jogának a Szépművészeti Múzeum részére
történő átadásáról annak érdekében, hogy a pannósorozat az emberi erőforrások miniszterének közreműködésével
a Magyar Nemzeti Galériában elhelyezésre kerüljön.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az állam tulajdonjogának létrejöttét követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1572/2017. (VIII. 28.) Korm. határozata
a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum és annak feladatai ellátását
szolgáló ingatlan helyzetének rendezéséről
A Kormány – elismerve, hogy a hazai vadászati kultúra a magyar szellemi örökség elidegeníthetetlen része, és ezen kultúra
megismertetése és továbbadása a jövő vadásznemzedéke kinevelésének elengedhetetlen eszköze – annak érdekében, hogy
a magyar vadásztársadalom szakmai alapon létrejött érdekvédelmi szervezete meghatározó szerepet kapjon az évezredes
magyar vadászhagyományok ápolásában, a XXI. századi fenntartható vadászathoz kapcsolódó etikus vadászati elvek, modern,
környezettudatos ismeretek terjesztésében,

19366
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1. egyetért azzal, hogy a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum működtetését
2018. január 1-jével az Országos Magyar Vadászkamara vegye át, továbbá hogy a feladatellátást szolgáló ingatlan
– a rendelkezésre álló személyi, tárgyi, vagyoni és pénzügyi feltételekkel együtt – teljeskörűen kerüljön átadásra
az Országos Magyar Vadászkamara részére;
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján – a nemzetgazdasági
miniszter és a földművelésügyi miniszter bevonásával – tegye meg a szükséges intézkedéseket a hatvani Széchenyi
Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum fenntartói jogának, továbbá az állam kizárólagos
tulajdonában álló, a hatvani Járási Hivatal Járási Földhivatala ingatlan-nyilvántartásában a hatvani 2713/4 hrsz.
alatt felvett, természetben a 3000 Hatvan, Kossuth tér 24. szám alatt fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban kastély
megnevezésű ingatlan vagyonkezelői jogának az Országos Magyar Vadászkamara részére történő ingyenes
átadása érdekében, valamint ezzel párhuzamosan felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy – a nemzetgazdasági
miniszter és a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – biztosítsa az ÉMOP-2.1.1/A-12-k-2012-0003
azonosító számú projekt fenntartási kötelezettségeiből eredő tevékenységek elvégzéséhez szükséges feltételek
megteremtését és rendelkezésre állását;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
földművelésügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2017. december 31.
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a földművelésügyi
miniszter bevonásával gondoskodjon arról, hogy a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeumnak az Országos Magyar Vadászkamara által történő működtetéséhez szükséges források
2018−2022 között rendelkezésre álljanak a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezetben az alábbi mértékben és
ütemezés szerint:
a)
a 2018. évben legfeljebb 231 171 700 forint, ebből 171 171 700 forint a Miniszterelnökség fejezetben
rendelkezésre álló forrás átcsoportosítása útján,
b)
a 2019. évben legfeljebb 201 171 700 forint,
c)
2020–2022 között évente legfeljebb 171 171 700 forint.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
földművelésügyi miniszter
Határidő:
az a) alpont esetében a felmerülés ütemében
a b) és c) alpont esetében a központi költségvetés tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1573/2017. (VIII. 28.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva 540 000 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem
használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím,
1. Rendkívüli kormányzati intézkedések alcím terhére, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolási és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2017. december 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.
Államháztartási egyedi
azonosító

294502

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1
32

297102

Alcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

K3
1

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Miniszterelnökség

Dologi kiadások
Központi kezelésű előirányzatok
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Egyéb működési célú kiadások

K5

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

ezer forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

540 000
-540 000

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím

Jogcím

Kiemelt
előir.

csop.

szám

szám

Fejezet
név
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1. melléklet az 1573/2017. (VIII. 28.) Korm. határozathoz

ezer forintban
Cím
név

Alcím
név

szám

Jogcím

Jogcím

BEVÉTEL

csop.

név

Kiemelt előirányzat

évre

neve

áthúzódó
hatása

név

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
ezer forintban
Államháztartási egyedi
azonosító
294502

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

1

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Miniszterelnökség

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

540 000

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

1 példány
Fejezet
Állami Számvevőszék
1 példány
Magyar Államkincstár
1 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

időarányos
teljesítményarányos
egyéb:

azonnal

Összesen

I.n.év

540 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

540 000
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A Kormány 1574/2017. (VIII. 28.) Korm. határozata
a Budapest V. kerület, Alkotmány utca alatt megépítésre kerülő mélygarázs megvalósítása érdekében
a Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér és környezete felújításával kapcsolatos egyes
intézkedésekről szóló 1358/2016. (VII. 13.) Korm. határozat 1. pontja szerinti feladatok végrehajtása érdekében
az Alkotmány utca torkolatában későbbi kormányzati döntés függvényében megépítendő mélygarázs
megvalósításához és a kapcsolódó felszíni rendezéshez tervezési és egyéb előkészítő munkák elvégzésére van
szükség;
2. felkéri az Országgyűlés Hivatalát, hogy működjön közre e munkáknak a Steindl Imre Program Nonprofit Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) útján történő megvalósításában;
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Steindl
Imre Program egyes elemei megvalósításának előkészítését végző állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaság
alapításáról szóló 1788/2016. (XII. 17.) Korm. határozat 5. pont a) alpontja és 6. pontja szerinti feladatokhoz
kapcsolódó, a „Budapest V. kerület, Alkotmány utca alatt megvalósítandó mélygarázs tervezése és előkészítése”
beruházásnak a Társaság útján történő megvalósítása (településrendezési eszközök elkészítése, engedélyezési
és kivitelezési tervek elkészítése), a megvalósításhoz szükséges forrásnak a Társaság részére történő biztosítása
érdekében bruttó 381 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész
tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi
XC. törvény 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
61. Beruházás Előkészítési Alap cím terhére az I. Országgyűlés fejezet, 4. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
14. Steindl Imre program támogatása alcím javára, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Országgyűlés Hivatala főigazgatója
Határidő:
azonnal
Az elszámolási és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
Országgyűlés Hivatala főigazgatója
Határidő:
2018. június 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

I. Országgyűlés
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

I.
367917
XVII.
368573

Cím
szám

4

20

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

14

Kiemelt
előir.
szám

K5
K8

61

K8

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Országgyűlés
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Steindl Imre program támogatása
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Beruházás Előkészítési Alap

KIADÁSOK

forintban
A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

25 400 000
355 600 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-381 000 000

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név
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1. melléklet az 1574/2017. (VIII. 28.) Korm. határozathoz

forintban
Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

I.
367917
368573

XVII.

Cím
szám

4
20

Alcím
szám

14
61

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Országgyűlés
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Steindl Imre program támogatása
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Beruházás Előkészítési Alap

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

381 000 000
-381 000 000

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezet
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb:
azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Összesen

I.n.év
381 000 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

381 000 000

19369

19370

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 136. szám

A Kormány 1575/2017. (VIII. 28.) Korm. határozata
a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának
megvalósításához szükséges forrásjuttatásról
A Kormány
1. egyetért a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) Stratégiai
Fejlesztési Programja (a továbbiakban: Fejlesztési Program) kidolgozásának szükségességével;
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Fejlesztési Program és a kiviteli tervek elkészítése, valamint
a kapcsolódó beruházások első ütemének Társaság által történő megvalósítása érdekében, kizárólag e felhasználási
célokhoz kötötten 5,0 milliárd forint tőkejuttatást biztosítson a Társaság részére a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 21. Központi
kezelésű előirányzatok cím, 3. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások alcím, 4. Tőkeemelések
jogcímcsoport terhére;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy intézkedjen a Fejlesztési Program, valamint a kiviteli tervek Társaság
általi elkészítéséről – a 2. pont szerinti tőkeemelés terhére – legfeljebb 1,6 milliárd forint összeg erejéig, és
a Fejlesztési Program alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a kiviteli tervek elfogadása, valamint
a beruházások megvalósításához szükséges költségvetési források biztosítása érdekében.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. november 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1576/2017. (VIII. 28.) Korm. határozata
a Davis Kupa világcsoport rájátszás 2017. évi magyarországi rendezésének támogatása érdekében
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. egyetért a Davis Kupa világcsoport rájátszás (a továbbiakban: Rendezvény) 2017. évi magyarországi
megrendezésével;
2. a Rendezvény lebonyolításához szükséges források biztosítása érdekében
a)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva 168 615,0 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem
használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi
kezelésű előirányzatok cím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység
támogatása alcím, 4. Versenysport támogatása jogcímcsoport javára az 1. melléklet szerint,
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. december 31.
b)
egyetért azzal, hogy az emberi erőforrások minisztere 18 735,0 ezer forint biztosításáról gondoskodjon
a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet előirányzatai terhére.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XX.

Cím
szám

20

025155
XI.
297102

32

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.

Alcím
szám

23

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

4

Kiemelt
előir.
szám

K5

1

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sporttevékenység támogatása
Versenysport támogatása

Egyéb működési célú kiadások
Miniszterelnökség
Központi kezelésű előirányzatok
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

ezer forintban

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

168 615

-168 615

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név
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1. melléklet az 1576/2017. (VIII. 28.) Korm. határozathoz

BEVÉTEL

ezer forintban

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

Kiemelt előirányzat
neve

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XX.
025155

Cím
szám

20

Alcím
szám

23

Jogcím
csop.
szám

4

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sporttevékenység támogatása
Versenysport támogatása

ezer forintban

168 615

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezet
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb:
azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Összesen

I.n.év
168 615

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

168 615

19371

19372
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A Kormány 1577/2017. (VIII. 28.) Korm. határozata
az ifjúsági tenisz csapat világbajnokság 2017. évi magyarországi rendezésének támogatása érdekében
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. egyetért az ifjúsági tenisz csapat világbajnokság (a továbbiakban: Rendezvény) 2017. évi magyarországi
megrendezéséhez szükséges 67 240,0 ezer forint többletforrás biztosításával;
2. a Rendezvény lebonyolításához szükséges források biztosítása érdekében
a)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva 60 516,0 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem
használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi
kezelésű előirányzatok cím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet,
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység
támogatása alcím, 4. Versenysport támogatása jogcímcsoport javára az 1. melléklet szerint,
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. június 30.
b)
egyetért azzal, hogy az emberi erőforrások minisztere 6724,0 ezer forint biztosításáról gondoskodjon
a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet előirányzatai terhére.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XX.

Cím
szám

20

025155
XI.
297102

32

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.

Alcím
szám

23

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

4

Kiemelt
előir.
szám

K5

1

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sporttevékenység támogatása
Versenysport támogatása

Egyéb működési célú kiadások
Miniszterelnökség
Központi kezelésű előirányzatok
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

ezer forintban

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

60 516

-60 516

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat
neve
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1. melléklet az 1577/2017. (VIII. 28.) Korm. határozathoz

ezer forintban

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XX.
025155

Cím
szám

20

Alcím
szám

23

Jogcím
csop.
szám

4

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sporttevékenység támogatása
Versenysport támogatása

ezer forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

60 516

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezet
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb:
azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Összesen

I.n.év
60 516

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

60 516

19373

19374
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A Kormány 1578/2017. (VIII. 28.) Korm. határozata
a Zártkerti Program létrehozásáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlanokon (a továbbiakban:
zártkerti ingatlan) meglévő genetikai sokféleség megőrzése, a környezet védelme, a külterületeken folytatott szőlőés gyümölcstermesztés fennmaradása, valamint a vidéki tájfenntartás érdekében mielőbbi célzott beavatkozás
szükséges;
2. az 1. pontban meghatározott célok végrehajtása érdekében
a)
felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy a zártkerti ingatlanok mezőgazdasági hasznosítását elősegítő
pályázatok, valamint a zártkerti ingatlanokhoz kapcsolódó életforma fenntartásának elősegítése érdekében
2017. évben indítson önálló Zártkerti Programot,
Felelős:
földművelésügyi miniszter
Határidő:
2017. szeptember 30.
b)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
elrendeli a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet
XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Agrár célelőirányzatok
alcím, 39. Zártkerti Program támogatása jogcímcsoporttal történő kiegészítését,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
c)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
engedélyezi, hogy a földművelésügyi miniszter a Zártkerti Program pályázatainak kiírásához 2017. évben
2000,0 millió forint összegben kötelezettséget vállaljon a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 3. Agrár célelőirányzatok alcím, 39. Zártkerti Program támogatása jogcímcsoport terhére,
Felelős:
földművelésügyi miniszter
Határidő:
2017. december 31.
d)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Zártkerti Program 2017. évben kiírásra kerülő pályázatainak
finanszírozásához 2018. évben gondoskodjon 2000,0 millió forint biztosításáról a Magyarország központi
költségvetéséről szóló törvény XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 3. Agrár célelőirányzatok alcím, 39. Zártkerti Program támogatása jogcímcsoport javára,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2018. február 28.
e)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az önálló Zártkerti Program folytatásához a 2019. évtől
kezdődően gondoskodjon 2000,0 millió forint biztosításáról a Magyarország központi költségvetéséről
szóló törvény XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Agrár
célelőirányzatok alcím, 39. Zártkerti Program támogatása jogcímcsoport javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a 2019. évi költségvetés tervezése során
3. felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy a Zártkerti Programra biztosított források felhasználásáról kétévente
jelentésben számoljon be a Kormánynak.
Felelős:
földművelésügyi miniszter
Határidő:
első alkalommal 2019. december 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

19375
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A Kormány 1579/2017. (VIII. 28.) Korm. határozata
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. elhelyezéséhez szükséges egyes intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(a továbbiakban: BGA Zrt.) tartósan a Budapest I. kerület, Gellérthegy utca 30–32. szám alatti, 7205/2 helyrajzi számú
ingatlanban kerüljön elhelyezésre;
2. felhívja
a)
a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy intézkedjen annak érdekében, hogy a Budapest I. kerület,
Szentháromság tér 6. szám alatti ingatlan BGA Zrt. tulajdonában álló része (a továbbiakban: Ingatlan) állami
tulajdonba kerüljön, oly módon, hogy annak tulajdonjogát a magyar állam részére a BGA Zrt. ingyenesen
átruházza;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
b)
a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő
Részvénytársaság útján és a BGA Zrt.-vel együttműködve – járjon el annak érdekében, hogy az Ingatlan
térítésmentesen a magyar állam tulajdonába kerüljön, és az erre vonatkozó jogügylet létrejöjjön;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. szeptember 30.
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2. pont szerinti ingyenes tulajdon-átruházás miatt felmerülő
általános forgalmi adó fizetési kötelezettség teljesítése érdekében gondoskodjon a szükséges forrás biztosításáról
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet LXV. Bethlen Gábor Alap
fejezet, 5. Alapkezelő működési költségei cím javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
4. visszavonja a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezéséhez szükséges további
intézkedésekről szóló 1097/2017. (III. 2.) Korm. határozat 1. pont g) alpontját.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1580/2017. (VIII. 28.) Korm. határozata
Pápa Város Önkormányzata városfejlesztéséhez szükséges intézkedésekről
A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy Pápa Város Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) városfejlesztési programja folytatásának elősegítése érdekében, az Önkormányzat részére,
a 6365/1 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásához szükséges 460 millió forint összegű forrás biztosításáról
gondoskodjon.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

19376
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A Kormány 1581/2017. (VIII. 28.) Korm. határozata
a KEHOP-1.4.0-15-2015-00002 azonosító számú („Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója” című)
projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány
a)
egyetért a KEHOP-1.4.0-15-2015-00002 azonosító számú, „Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója”
című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelésével az 1. melléklet szerint,
b)
jóváhagyja a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat] 1. pont
d) alpont db) alpontja alapján a projekt megvalósításához szükséges kötelezettségek vállalását,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
c)
hozzájárul az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 1. pont d) alpont db) alpontja alapján ahhoz, hogy a nemzeti
fejlesztési miniszter a projekt megvalósításához szükséges többletkötelezettséget vállalja,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
d)
egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. augusztus 31.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat
a)
1. pont d) alpontjának nyitó szövegrészében a „19,59” szövegrész helyébe a „22,77” szöveg,
b)
1. pont d) alpont db) alpontjában a „15,42” szövegrész helyébe a „18,60” szöveg,
c)
1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:7 mezőjében a „176,33” szövegrész helyébe a „179,51” szöveg,
d)
2. mellékletében foglalt táblázat D:56 mezőjében a „10,00” szövegrész helyébe a „13,18” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A
1.

2.

Projekt azonosító
száma

KEHOP-1.4.0-152015-00002

B

C

D
Támogatás eredeti

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

összege
(bruttó, Ft)

Nagyműtárgyak
fejlesztése és
rekonstrukciója

Országos Vízügyi Főigazgatóság
(konzorciumvezető), Közép-Tisza-vidéki
Vízügyi Igazgatóság, Alsó-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság, Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság, Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság, Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság, Nyugat-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság, Tiszántúli
Vízügyi Igazgatóság (érintett vízügyi
igazgatóságok)

10 000 000 000

E
Többlettámogatás
(bruttó, Ft)

3 171 128 349

F

G

Megnövelt
támogatás

Projekt rövid bemutatása

(bruttó, Ft)

A projekt a kiemelt jelentőségű,
a folyók életét befolyásoló nagyműtárgyak
(Kiskörei vízlépcső, Deák Ferenc zsilip,
Dunakiliti vízlépcső, Kvassay zsilip,
Nicki duzzasztó, Góri tározó zsilipje, Nyugati
13 171 128 349 főcsatorna beeresztőzsilip) fejlesztésére
és rekonstrukciójára irányul Magyarország
árvízi veszélyeztetettségének csökkenése
érdekében. A fejlesztés által az árvízvédelmi
intézkedések előnyeiben részesülő lakosság
1 675 607 fő.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 136. szám

1. melléklet az 1581/2017. (VIII. 28.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1582/2017. (VIII. 28.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Wenckheim
turista- és kerékpárút kialakításához támogatás biztosításáról
A Magyarország Kormánya és Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1283/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 7. pont b) alpontjának végrehajtása érdekében
a Kormány
1. egyetért a Modern Városok Program keretében a békéscsabai Wenckheim turista- és kerékpárút kialakítását
célzó beruházások (a továbbiakban: Beruházások) megvalósításával és azzal, hogy összesen legfeljebb
2 259 814 000 forint összegű központi költségvetési támogatás kerüljön biztosításra Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata (a továbbiakban: Kedvezményezett) mint építtető részére az alábbi ütemezés szerint:
a)
a 2017. évben 132 700 000 forint,
b)
a 2018. évben 1 398 904 000 forint,
c)
a 2019. évben 728 210 000 forint;
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, mint a Beruházások szakpolitikai felelősét, hogy a támogatás nyújtásának
biztosítása érdekében a teljes Beruházásra nyújtson be előterjesztést a Modern Városok Program Bizottság részére;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
3. egyetért azzal, hogy – a Modern Városok Program Bizottságnak a Modern Városok Program megvalósításáról szóló
250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése és a 12. § (1) bekezdése alapján meghozott erre irányuló
döntése esetén – a Beruházások megvalósításához a 2017. évben szükséges 132 700 000 forint a Magyarország
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport előirányzat
terhére kerüljön biztosításra a Kedvezményezett részére;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a támogatói okiratban foglaltak szerint a finanszírozási szükséglet felmerülésének időpontjában
4. egyetért azzal, hogy – a Modern Városok Program Bizottságnak a Modern Városok Program megvalósításáról szóló
250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése és a 12. § (1) bekezdése alapján meghozott erre irányuló
döntése esetén – a Beruházások megvalósításához a 2018. évben szükséges 1 398 904 000 forint a Magyarország
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoporton rendelkezésre
álló előirányzatból kerüljön biztosításra az Önkormányzat részére;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2018. évi költségvetési törvény végrehajtása során, a finanszírozási szükséglet felmerülésének
időpontjában
5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon
a Beruházás megvalósításához a 2019. évben szükséges 728 210 000 forint forrás biztosításáról a központi
költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetben;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2019. évi központi költségvetés tervezése során
6. engedélyezi az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított
jogkörében eljárva, hogy – a Modern Városok Program Bizottságnak a Modern Városok Program megvalósításáról
szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése és a 12. § (1) bekezdése alapján meghozott erre
irányuló döntése esetén – a Miniszterelnökséget vezető miniszter a fejlesztési program megvalósítása érdekében
a 2018–2019. költségvetési évek kiadási előirányzatai terhére legfeljebb 2 127 114 000 forint összeg mértékéig éven
túli kötelezettséget vállaljon az alábbi ütemezéssel:
a)
a 2018. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 1 398 904 000 forint,
b)
a 2019. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 728 210 000 forint;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a Modern Városok Program Bizottság döntését követően
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7. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Beruházások tekintetében az azokat finanszírozó támogatás
nyújtása során gondoskodjon arról, hogy a Kedvezményezett kötelezettséget vállaljon az állami beruházások
központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 1830/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 3. pont a) alpontja szerinti
adatszolgáltatás teljesítésére és 3. pont b) alpontja szerinti ellenőrzés tűrésére.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a beruházás megvalósítása ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1583/2017. (VIII. 28.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében Egerben Nemzeti Vízilabda és Úszóközpont megvalósítása érdekében
történő támogatás biztosításáról
A Kormány a Magyarország Kormánya és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1251/2015. (IV. 23.) Korm. határozat 4. pontjának végrehajtása érdekében
1. egyetért azzal, hogy az egri Nemzeti Vízilabda és Úszóközpont megvalósítására (a továbbiakban: Beruházás)
– a Beruházásra 2016. évben nyújtott 1 600 000 000 forint összegű támogatáson felül – 7 280 000 000 forint összegű
központi költségvetési támogatás kerüljön biztosításra – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 95. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint kiadásra kerülő támogatói okirat
alapján – Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) mint építtető részére az alábbi
ütemezés szerint:
a)
a 2017. évben legfeljebb 331 830 000 forint,
b)
a 2018. évben legfeljebb 3 880 367 000 forint,
c)
a 2019. évben legfeljebb 3 067 803 000 forint;
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert mint a Beruházás szakpolitikai felelősét, hogy a támogatás nyújtásának
biztosítása érdekében a teljes Beruházásra nyújtson be előterjesztést a Modern Városok Program Bizottság részére;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
3. egyetért azzal, hogy – a Modern Városok Program Bizottságnak a Modern Városok Program megvalósításáról szóló
250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § (2) bekezdése és 12. § (1) bekezdése
alapján meghozott, erre irányuló döntése esetén – a Beruházás megvalósításához 2017. évben szükséges
331 830 000 forint a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok
Program jogcímcsoporton rendelkezésre álló előirányzatból kerüljön biztosításra az Önkormányzat részére;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a Modern Városok Program Bizottsága által jóváhagyott éves ütemezés szerint
4. egyetért azzal, hogy – a Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése és 12. § (1) bekezdése alapján meghozott erre irányuló
döntése esetén – a Beruházás megvalósításához 2018. évben szükséges 3 880 367 000 forint a Magyarország
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoporton rendelkezésre
álló előirányzatból kerüljön biztosításra az Önkormányzat részére;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a Modern Városok Program Bizottsága által jóváhagyott éves ütemezés szerint
5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon
a Beruházás megvalósításához a 2019. évben szükséges 3 067 803 000 forint forrás biztosításáról a központi
költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetben;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2019. évi központi költségvetés tervezése során
6. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
engedélyezi a Miniszterelnökséget vezető miniszter számára, hogy – a Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése és
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12. § (1) bekezdése alapján meghozott erre irányuló döntése esetén – a Beruházás megvalósítása érdekében
a 2018–2019. költségvetési évek kiadási előirányzatai terhére összesen legfeljebb 6 948 170 000 forint összegben
éven túli kötelezettséget vállaljon az 1. pont szerinti éves ütemezéssel;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a Modern Városok Program Bizottságának döntését követően
7. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Beruházás tekintetében a beruházást finanszírozó
támogatás nyújtása során gondoskodjon arról, hogy az Önkormányzat kötelezettséget vállaljon az állami
beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 1830/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 3. pontjában
foglaltak teljesítésére.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a támogatói okirat kiadásakor
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1584/2017. (VIII. 28.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a Nyíregyházi Atlétikai Centrum megvalósítása érdekében támogatás
biztosításáról
A Kormány a Magyarország Kormánya és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1955/2015. (XII. 17.) Korm. határozat 7. pontjának végrehajtása érdekében
1. egyetért azzal, hogy a Nyíregyházi Atlétikai Centrum megvalósítására (a továbbiakban: Beruházás) – a 2016. évben
annak előkészítésére nyújtott 250 000 000 forint összegű támogatáson felül – 3 482 450 604 forint összegű központi
költségvetési támogatás kerüljön biztosításra – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 95. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint kiadásra kerülő támogatói okirat alapján –
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) mint építtető részére az alábbi
ütemezés szerint:
a)
a 2017. évben legfeljebb 1 031 668 920 forint,
b)
a 2018. évben legfeljebb 1 945 303 884 forint,
c)
a 2019. évben legfeljebb 505 477 800 forint;
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert mint a Beruházás szakpolitikai felelősét, hogy a támogatás nyújtásának
biztosítása érdekében a teljes Beruházásra nyújtson be előterjesztést a Modern Városok Program Bizottság részére;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
3. egyetért azzal, hogy – a Modern Városok Program Bizottságnak a Modern Városok Program megvalósításáról szóló
250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § (2) bekezdése és 12. § (1) bekezdése
alapján meghozott erre irányuló döntése esetén – a Beruházás megvalósításához 2017. évben szükséges
1031 668 920 forint a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok
Program jogcímcsoporton rendelkezésre álló előirányzatból kerüljön biztosításra az Önkormányzat részére;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a Modern Városok Program Bizottság által jóváhagyott éves ütemezés szerint
4. egyetért azzal, hogy – a Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése és 12. § (1) bekezdése alapján meghozott erre irányuló
döntése esetén – a Beruházás megvalósításához 2018. évben szükséges 1 945 303 884 forint a Magyarország
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoporton rendelkezésre
álló előirányzatból kerüljön biztosításra az Önkormányzat részére;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a Modern Városok Program Bizottsága által jóváhagyott éves ütemezés szerint
5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon
a Beruházás megvalósításához a 2019. évben szükséges 505 477 800 forint forrás biztosításáról a központi
költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetben;
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Felelős:

nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2019. évi központi költségvetés tervezése során
6. engedélyezi a Miniszterelnökséget vezető miniszter számára, hogy – a Modern Városok Program Bizottságnak
a Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján meghozott erre irányuló döntése esetén – a Miniszterelnökséget vezető
miniszter a Beruházás megvalósítása érdekében a 2018. és 2019. költségvetési évek kiadási előirányzata terhére
éven túli kötelezettséget vállaljon az 1. pont szerinti éves ütemezéssel;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a támogatói okirat kiadásakor
7. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Beruházás tekintetében a beruházást finanszírozó
támogatás nyújtása során gondoskodjon arról, hogy az Önkormányzat kötelezettséget vállaljon az állami
beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 1830/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 3. pontjában
foglaltak teljesítésére.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a támogatói okirat kiadásakor
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1585/2017. (VIII. 28.) Korm. határozata
a Békéscsaba, Hódmezővásárhely, Szeged és Szabadka térsége elővárosi közlekedése fejlesztésének
támogatásáról
1. A Kormány
a)
egyetért a Békéscsaba, Hódmezővásárhely, Szeged és Szabadka térsége elővárosi közlekedésének
fejlesztéséhez kapcsolódó projektek megvalósításával,
b)
hozzájárul az 1. melléklet szerint az ott felsorolt projektek tekintetében kötelezettség vállalásához,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
c)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2. melléklet szerinti projektek megvalósítása, valamint
a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illeték és kincstári díjak finanszírozása érdekében
gondoskodjon
ca)
a 2017. évben szükséges 7136,9 millió forint,
cb)
a 2018. évben szükséges 24 290,7 millió forint,
cc)
a 2019. évben szükséges 15 968,7 millió forint, valamint
cd)
a 2020. évben szükséges 3454,0 millió forint
összegű forrásnak a 2017–2020. évi központi költségvetés Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet javára
történő biztosításáról,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a ca) alpont tekintetében azonnal
a cb) alpont tekintetében a felmerülés ütemében
a cc) alpont tekintetében a 2019. évi központi költségvetés tervezése során
a cd) alpont tekintetében a 2020. évi központi költségvetés tervezése során
d)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében
eljárva engedélyezi, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter a 2. melléklet szerinti projektek megvalósítása
érdekében, a c) alpont szerint biztosítandó forrás terhére a 2017–2020. évek tekintetében összesen legfeljebb
50 673,0 millió forint összegben éven túl kötelezettséget vállaljon, valamint a c) alpont szerint biztosítandó
forrás terhére vállalható kötelezettségek felső korlátját a 2017–2020. évekre akként állapítja meg, hogy az
da)
a 2017. évre 7112,0 millió forint,
db)
a 2018. évre 24 206,0 millió forint,
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dc)
a 2019. évre 15 913,0 millió forint,
dd)
a 2020. évre 3442,0 millió forint
legyen,
e)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 2. mellékletben felsorolt projektek megvalósítására
a támogatási szerződéseket kösse meg a 2. melléklet szerint.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a c) alpont szerint a 2017. évben biztosítandó forrás rendelkezésre állását követően azonnal
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016.
(V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a)
B:80 mezőjében a „vasútvonal városi-elővárosi tram-train rendszer megvalósítása” szövegrész helyébe
a „tram-train rendszerhez szükséges járműtelep építése” szöveg,
b)
D:80 mezőjében a „32,50” szövegrész helyébe a „4,00” szöveg,
c)
E:80 mezőjében a „Tervfelülvizsgálat, kiviteli tervek és nagyprojekt támogatási kérelem elkészítése, Szeged–
Hódmezővásárhely közötti városi-elővárosi tram-train rendszer kiépítése, szűk keresztmetszet kiváltás,
Hódmezővásárhelyen villamos vonal kialakítása.” szövegrész helyébe a „Járműtelep építése Szegeden,
kapcsolódó szolgáltatások nyújtása és a vasútvillamos (tram-train) rendszerhez szükséges előkészítő
tervezési feladatok.” szöveg,
d)
D:81 mezőjében a „16,00” szövegrész helyébe a „17,62” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C

D

E

1.

F

G

H

Finanszírozás forrásszerkezete
Projekt Magyarország központi
költségvetéséről szóló
Projekt Integrált
Projekt

Kapcsolódó program
2.

vagy projekt azonosító

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

száma

támogatási
intenzitása
(%)

törvényben meghatározott

Közlekedésfejlesztési

Uniós fejlesztések fejezet

Operatív Program

Integrált Közlekedésfejlesztési

keretében

OP (IKOP) előirányzatának

finanszírozandó

hazai társfinanszírozása terhére

támogatásának

biztosítandó, le nem vonható,

összege

az Európai Unió felé el nem

(nettó, Ft)

számolható általános forgalmi adó

Projekt összköltsége
(Ft)

Projekt rövid bemutatása
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1. melléklet az 1585/2017. (VIII. 28.) Korm. határozathoz

finanszírozását szolgáló forrása
(Ft)

3.

Integrált Közlekedés-

Szeged–Hódmező-

fejlesztési Operatív

vásárhely tram-train

Program

– járműbeszerzés
Szeged–Hódmezővásárhely tram-train

4.

IKOP-3.2.0-15

rendszerhez
szükséges járműtelep
építése

MÁV-START Vasúti
Személyszállító
Zártkörűen Működő

100

17 622 586 884

0

17 622 586 884

100

4 000 000 000

1 080 000 000

5 080 000 000

A projekt keretében 8 darab dízel-elektromos üzemű hibrid
vasút-villamos (tram-train) járművet szereznek be.

Részvénytársaság
NIF Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő
zártkörűen működő
Részvénytársaság

Járműtelep építése Szegeden, kapcsolódó szolgáltatások
nyújtása és a vasút-villamos (tram-train) rendszerhez
szükséges előkészítő tervezési feladatok.

(a továbbiakban:
NIF Zrt.)

A projekt célja előkészíteni a Szeged és Újszeged
vasútállomások közötti vasúti kapcsolat megteremtését
szolgáló vegyesforgalmú Tisza-híd építésére és

Szeged–Makó vasúti
Integrált
5.

Közlekedésfejlesztési
Operatív Program

a Magyarország Kormánya és Szeged Megyei Jogú Város

elővárosi közlekedés
fejlesztése,
vegyesforgalmú
Tisza-híd építése –
előkészítési projekt

Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
NIF Zrt.

100

1 000 000 000

270 000 000

1 270 000 000

végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1151/2017.
(III. 20.) Korm. határozat alapján a vasúti és buszközlekedést
kiszolgáló forgalmi csomópontot és P+R parkolót is magába
foglaló szegedi intermodális csomópont létesítésére, valamint
villamosvasút Indóház tér – Boldogasszony sugárút felé való
kiágazásának megvalósítására irányuló projektet.
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2. melléklet az 1585/2017. (VIII. 28.) Korm. határozathoz
D

E

F

G

Projekt Magyarország központi költségvetéséről
1.

szóló törvényben meghatározott Nemzeti Fejlesztési

Projekt megnevezése

Támogatást
igénylő neve

2.

Projekt

Minisztérium fejezete terhére finanszírozandó forrás

támogatási
intenzitása

Támogatás
(nettó, Ft)

Le nem vonható, el nem

Projekt összköltsége

elszámolható általános

(Ft)

Projekt rövid bemutatása

forgalmi adó finanszírozását
szolgáló forrás
(Ft)

Hódmezővásárhely Népkert – Kossuth tér – Nagyállomás útvonalon 3,3 km hosszú,

Szeged–Hódmezővásárhely tram-train

egyvágányú, kitérős rendszerű villamosvasúti vonal létesítése. Szeged-Rókus (kiz.) és

rendszerhez szükséges városi vasúti,

Hódmezővásárhely Népkert (bez.) vasútvonal felújítása 22 km hosszban a 100 km/h

a tram-trainhez közvetlenül kapcsolódó
3.

nagyvasúti infrastruktúra és a Szeged–

NIF Zrt.

100

38 300 000 000

10 341 000 000

48 641 000 000

Hódmezővásárhely közötti 135. sz.

a vonalszakaszon. A biztosítóberendezés bekötése a Szeged személypályaudvaron

megszüntetése
Szeged–Szabadka és Szeged–Békéscsaba
előkészítés

Baktó elágazás, valamint Sártó elágazás – Kopáncs forgalmi kitérő között. Algyő állomás
átépítése, valamint az algyői vasúti Tisza-híd felújítása. Új biztosítóberendezés létesítése

vasútvonal szűk keresztmetszet

4.

közlekedési sebesség elérése érdekében. A vonal kétvágányúsítása Szeged-Rókus –

található központi forgalomirányítási központba.
A projekt a Szeged–Békéscsaba és a Szeged–Röszke–Szabadka vasútvonalakon a szűk
NIF Zrt.

100

1 600 000 000

432 000 000

2 032 000 000

keresztmetszetek kiváltására és az elővárosi fejlesztésekre irányuló projekt előkészítésére,
valamint az érintett vasútvonalak villamosításának vizsgálatára irányul.
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A Kormány 1586/2017. (VIII. 28.) Korm. határozata
a Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházás keretében megvalósítandó MVSC Sporttelep fejlesztésével
kapcsolatos további döntésekről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Miskolc közigazgatási területén fekvő, 5080/3 helyrajzi számú földrészleten található
MVSC Sporttelep – a Diósgyőri Stadion rekonstrukció során elbontásra kerülő „Napos oldali lelátó”, a pályavilágítás,
illetve az egyéb berendezések újrahasznosításával történő – fejlesztése a Nemzeti Stadionfejlesztési Program
keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházáshoz kapcsolódó intézkedésekről szóló
1037/2015. (II. 9.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 3. pontjában foglaltaktól eltérően a Diósgyőri
Stadion kiváltását nem célozza;
2. egyetért az MVSC Sporttelep NB III. osztálynak megfelelő fejlesztésével, valamint az MVSC Sporttelep főépületének
energetikai, valamint szabványossági felülvizsgálat alapján szükséges felújításával;
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Nemzeti Sportközpontok bevonásával tegye meg a szükséges
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 2. pont szerinti fejlesztés 2018. február 28-ig megvalósuljon;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2018. február 28.
4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 2. pont szerinti fejlesztés támogatására kössön támogatási szerződést
a Nemzeti Sportközpontokkal legfeljebb 900,0 millió forintnak, a Korm. határozat 6. pontja alapján, a Korm.
határozat 3. pontja szerinti fejlesztésre biztosított már felhasznált és elszámolt összeggel csökkentett mértékéig.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1587/2017. (VIII. 28.) Korm. határozata
Tata Város tekintetében a karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok
végrehajtásához szükséges támogatásról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 30. Tata Város támogatása a karsztvízszint-emelkedés
okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok végrehajtásához címmel történő kiegészítését;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. a karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok végrehajtása érdekében elrendeli
327,7 millió forint egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet,
2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok
támogatásai fejezet, 30. Tata Város támogatása a karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő
feladatok végrehajtásához cím javára az 1. melléklet szerint;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. pont szerint átcsoportosított összeg terhére külön pályázat és kérelem
benyújtása nélkül, előfinanszírozás keretében, egy összegben a támogatás felhasználásának és elszámolásának
részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján 327,7 millió forint támogatást nyújtson Tata Város
Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) részére;
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4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 3. pont szerinti támogatói okirat kiadását követően folyósítsa a támogatást
az Önkormányzat számára;
5. felhívja a belügyminisztert, hogy készítsen felmérést a Dunántúli-középhegység területén karsztvízszint-emelkedés
okozta intézkedést igénylő feladatokról.
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2018. június 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím
cím
előir.
név
csop. szám szám

Alcím
név

szám

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat

Módosítás
(+/-)

neve

Helyi önkormányzatok támogatásai

369139

30

359017

2

Cím
szám

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következő
elrendelő
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

Tata Város támogatása a karsztvízszint emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok
végrehajtásához
K8
K5

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Fejezet
szám

Jogcím
csop.
név

IX.

Államháztartási
egyedi
azonosító

Cím
név

Alcím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Egyéb felhalmozási célú kiadások
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
Egyéb működési célú kiadások

327,7
-327,7

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím
cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

Cím
név
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1. melléklet az 1587/2017. (VIII. 28.) Korm. határozathoz

Millió forintban, egy tizedessel
Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást
elrendelő
jogszabály/
határozat száma

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Millió forintban, egy tizedessel

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím
cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezetet irányító szerv
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

I.n.év

II. n.év

A módosítást
elrendelő
jogszabály/
határozat száma

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen
327,7

III.n.év

IV.n.év

327,7
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A Kormány 1588/2017. (VIII. 28.) Korm. határozata
a Nyíregyháza Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
A Kormány a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja az ingatlan-nyilvántartás szerint Nyíregyháza Megyei Jogú Város
külterületén fekvő 0683/167, 0683/169, 0683/171, 0683/173, 0683/175, 0683/177, 0683/179, 0683/49, 0683/64
helyrajzi számú földrészleteket, valamint az ezen földrészletekből a telekalakítási eljárások jogerős befejezését
követően kialakított földrészleteket.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1589/2017. (VIII. 28.) Korm. határozata
a Veszprém Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
A Kormány a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja a Veszprém Megyei Jogú Város külterületén fekvő, az ingatlannyilvántartás szerint 0235, 0236/1, 0236/2, 0236/3, 0236/4, 0236/5, 0236/6, 0236/7, 0236/8, 0236/9, 236/10,
0236/11, 0236/12, 0232/30, 0232/17, 0237/1, 0237/2, 0237/3, 0232/15, 0232/10, 0232/8, 0232/16 helyrajzi számú
földrészleteket, valamint az ezen földrészletekből a telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított
földrészleteket.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1590/2017. (VIII. 28.) Korm. határozata
az IKOP-1.1.0-15-2016-00023 azonosító számú („Mogyoród és Fót megközelítését szolgáló
új M3 autópálya csomópont valamint a csomópont és a 2101. j. út közötti szakasz megvalósítása” című)
projekt támogatásának növeléséről, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány
a)
egyetért az IKOP-1.1.0-15-2016-00023 azonosító számú, „Mogyoród és Fót megközelítését szolgáló új
M3 autópálya csomópont valamint a csomópont és a 2101. j. út közötti szakasz megvalósítása” című projekt
(a továbbiakban: projekt) összköltségének 1. melléklet szerinti – legfeljebb bruttó 7 412 597 355 forintra
történő – növelésével,
b)
egyetért a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016.
(V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletben foglalt táblázat D:27 mezőjében az „5,00” szövegrész helyébe
az „5,88” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C

1.

D

E

F

Projekt eredeti forrásszerkezete

G

H

I

J

K

Projekt forrásszerkezete

Változás

a módosítás után

Projekt részére
a Magyarország
központi
költségvetéséről
Projekt Integrált
Közlekedésfejlesztési

2.

Projekt azonosító

Projekt

Támogatást

Operatív Program

száma

megnevezése

igénylő neve

(a továbbiakban:
IKOP) keretében
finanszírozandó
támogatásának
összege
(Ft)

szóló törvényben
meghatározott

Projekt

Uniós fejlesztések

részére az

fejezet Integrált
Közlekedésfejlesztési
OP (IKOP)
előirányzatának
(a továbbiakban:

Projekt IKOP
keretében
finanszírozandó
támogatásának
összege
(Ft)

IKOP-előirányzat
hazai
társfinanszírozása terhére
biztosítandó
forrás

Projekt részére az
Projekt IKOP

IKOP-előirányzat

keretében

hazai

finanszírozandó

társfinanszírozása

támogatás

terhére

összege

biztosítandó

(Ft)

forrás

(Ft)

Projekt rövid
bemutatása

(Ft)

(Ft)

IKOP-előirányzat)

Projekt
összköltsége
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hazai
társfinanszírozása
terhére
biztosítandó forrás
(Ft)

3.

IKOP-1.1.0-152016-00023

Mogyoród
és Fót
megközelítését
szolgáló új
M3 autópálya
csomópont
valamint a
csomópont
és a 2101. j. út
közötti szakasz
megvalósítása

NIF
Nemzeti
Infrastruktúra
Fejlesztő
zártkörűen
működő
Részvénytársaság

4 599 523 285

1 230 401 565

1 278 245 859

304 426 646

5 877 769 144

1 534 828 211

A projekt célja
az M3 autópályán
új csomópont
kialakítása,
továbbá
e csomópont
és a 2101. jelű
7 412 597 355
összekötő út
közötti útszakasz
kiépítése.
A kivitelezés
a távlati M3–M31
autópálya átkötés
részét képezi.
19389

19390
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A Kormány 1591/2017. (VIII. 28.) Korm. határozata
a KEHOP-2.2.2-15-2016-00113 azonosító számú [„Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és
kezelési fejlesztés 4. (DKMO 4)” című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány
a)
egyetért a KEHOP-2.2.2-15-2016-00113 azonosító számú, „Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési
és kezelési fejlesztés 4. (DKMO 4)” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelésével
az 1. melléklet szerint,
b)
egyetért a projekt
ba)
a) alpont szerinti többlettámogatásának a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
2. prioritása rendelkezésre álló kerete, valamint
bb)
1. mellékletben foglalt táblázat F:2 mezője szerinti megnövelt önerejének Magyarország központi
költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Uniós fejlesztések fejezet Állami költségvetési
kedvezményezettek sajáterő támogatása előirányzat
terhére történő finanszírozásával,
c)
egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. szeptember 15.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016.
(II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a)
D:316 mezőjében a „3,88” szövegrész helyébe a „4,23” szöveg,
b)
E:316 mezőjében a „0,69” szövegrész helyébe a „0,75” szöveg
lép.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A

1.

2.

Projekt azonosító
száma

KEHOP-2.2.2-152016-00113

B

Projekt megnevezése

C

Kedvezményezett neve

Csanádapáca Község
Önkormányzata, Lőkösháza Község
Önkormányzata és Kevermes
Nagyközség Önkormányzata
az Európai Unió vagy más
nemzetközi szervezet felé vállalt
kötelezettséggel összefüggő,
Délkeleta 2007–2013 programozási
Magyarországi
időszakban a Kormány által
szennyvízelvezetési és
a nemzeti fejlesztési miniszter
kezelési fejlesztés 4.
hatáskörébe utalt beruházások,
(DKMO 4)
valamint a 2014–2020 programozási
időszakban a szennyvízelvezetési és
tisztítási, a hulladékgazdálkodási és
az ivóvízminőség-javító beruházások
megvalósításáról szóló 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

D
Eredeti támogatás
(nettó, Ft)

3 867 500 000

E

F

Többlettámogatás

Megnövelt önerő

legfeljebb

összege

(nettó, Ft)

(nettó, Ft)

361 101 502

746 223 795

G

H

Megnövelt
támogatás
legfeljebb

Projekt rövid bemutatása

(nettó, Ft)

4 228 601 502

A projekt célja
Csanádapáca
településen új
szennyvíztisztító
telep létrehozása
és csatornahálózat
bővítése, Kevermes
településen
csatornahálózat
bővítése, valamint
a Lőkösháza központú
agglomerációban
a meglévő
szennyvíztisztító
telep fejlesztése
és csatornahálózat
bővítése.
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A Kormány 1592/2017. (VIII. 28.) Korm. határozata
a KÖFOP-3.2.1-16-2016-00001 azonosító számú („Az Audit Hatóság által végzett ellenőrzések
színvonalának fenntartása” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Közigazgatásés Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány
a)
egyetért a KÖFOP-3.2.1-16-2016-00001 azonosító számú, „Az Audit Hatóság által végzett ellenőrzések
színvonalának fenntartása” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának 923 millió forinttal történő
növelésével, az 1. melléklet szerint,
b)
egyetért a projekt a) alpont szerinti többlettámogatásának a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés
Operatív Program (a továbbiakban: KÖFOP) 3. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő
finanszírozásával,
c)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy biztosítsák
a KÖFOP-3.2.1-16 azonosító számú, „Az Audit Hatóság által végzett ellenőrzések színvonalának fenntartása”
című felhívás keretösszegének és a projekt indikatív támogatási keretének az a) alpontban meghatározott
összeggel történő emeléséhez szükséges forrást a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 9. 2014–2020 közötti kohéziós politikai operatív programok alcím, 7. Közigazgatás- és Közszolgáltatás
Fejlesztési OP (KÖFOP) jogcímcsoporton,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
folyamatos
d)
egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat
a)
1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében a „6,405” szövegrész helyébe a „7,328” szöveg,
b)
2. mellékletében foglalt táblázat D:50 mezőjében a „6,405” szövegrész helyébe a „7,328” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C

D

E

1.

Projekt azonosító
száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett

eredeti

Többlettámogatás

megnövelt

neve

összege

(Mrd Ft)

összege

KÖFOP-3.2.116-2016-00001

Az Audit Hatóság
Európai
által végzett
Támogatásokat
ellenőrzések
Auditáló
színvonalának
Főigazgatóság
fenntartása

6,405

G

Projekt rövid bemutatása

(Mrd Ft)

(Mrd Ft)

2.

F
Támogatás

Támogatás

0,923

7,328

A projekt célja a 2014–2020 programozási időszakban a második szintű
ellenőrzések elvégzése (rendszervizsgálatok, projektellenőrzések, továbbá
új feladatként az elszámolások ellenőrzése), az ehhez szükséges működési
feltételek biztosítása (különösen humánkapacitás, infrastruktúra), valamint
a szükséges fejlesztések elvégzése (különösen kapacitásbővítés, tárgyi eszközök
fejlesztése).
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19394

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 136. szám

A Kormány 1593/2017. (VIII. 28.) Korm. határozata
a Haszonállat-génmegőrzési Központtal összefüggésben gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására
irányuló felhívásra az „Őshonos haszonállatfajtáink nukleusz állományaitól származó örökítő- és
szaporítóanyag begyűjtése, in vitro tárolása és molekuláris genetikai vizsgálata” című támogatási kérelem
benyújtásához történő hozzájárulásról
A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése alapján hozzájárul, hogy
a Haszonállat-génmegőrzési Központ a VP4-10.2.1.2-17 azonosító számú, „Védett őshonos és veszélyeztetett
mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának ex situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést
megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása” című gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló
felhívásra az „Őshonos haszonállatfajtáink nukleusz állományaitól származó örökítő- és szaporítóanyag begyűjtése,
in vitro tárolása és molekuláris genetikai vizsgálata” című támogatási kérelmet benyújtsa.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1594/2017. (VIII. 28.) Korm. határozata
az „M70 autóút Letenye–Tornyiszentmiklós közötti szakasz 2×2 sávra történő bővítése” című projekt
megvalósításához szükséges források biztosításáról
A Kormány
1. egyetért az 1. melléklet szerint az „M70 autóút Letenye–Tornyiszentmiklós közötti szakasz 2×2 sávra történő
bővítése” című, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből (a továbbiakban: CEF) finanszírozni tervezett projekt
(a továbbiakban: projekt) műszaki tartalma azon részének az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program
forrásai terhére történő megvalósításával, amelynek a CEF forrásai terhére történő megvalósítását az Európai
Bizottság nem támogatta,
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegyen javaslatot a projekt 1. pont szerinti, a CEF-ből nem
finanszírozható műszaki tartalmának az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének
megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozatban (a továbbiakban: éves fejlesztési keret) kiemelt
projektként történő szerepeltetésére,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az éves fejlesztési keret soron következő módosítása alkalmával haladéktalanul
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program terhére
finanszírozandó forrás rendelkezésre állásáig a projekt megvalósításához szükséges forrást biztosítsa
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 60. Európai uniós fejlesztési programok alcím,
1. Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek jogcímcsoport terhére.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C

D

E

1.

G

H

I

Projekt forrásszerkezete

A projekt Integrált

2.

F

Kapcsolódó program

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő
neve

Projekt

Közlekedésfejlesztési

támogatási

Operatív Program

intenzitása

terhére finanszírozni
tervezett támogatás
(Ft)

Magyarország központi

Projekt le nem vonható,

költségvetéséről szóló

Európai Unió felé el nem

törvényben meghatározott

számolható általános forgalmi

Uniós fejlesztések fejezet

adó finanszírozását szolgáló

(a továbbiakban: fejezet),

forrás

Állami költségvetési

[projekt részére a fejezet

kedvezményezettek sajáterő

Integrált Közlekedésfejlesztési

támogatása előirányzata

OP (IKOP) előirányzatának

terhére finanszírozni tervezett

hazai társfinanszírozása

támogatás

terhére biztosítandó forrás]

(Ft)

(Ft)

Projekt
összköltsége

Projekt rövid bemutatása

(Ft)
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A projekt keretében szélesítik az M70
gyorsforgalmi út bal pályáját, és megépítik
annak jobb pályáját a 9+195–9+535
kilométerszelvény közötti szakaszán, 340 m
hosszban, valamint a 11+510–11+850
kilométerszelvények között, szintén 340 m
hosszban. Elvégzik továbbá 4 cm mélységben
M70 autóút Letenye–
Integrált
3.

Közlekedésfejlesztési
Operatív Program

Tornyiszentmiklós
közötti szakasz
2×2 sávra történő
bővítése kiegészítő
munkák

a kopóréteg marással történő cseréjét, valamint

NIF Nemzeti

kicserélik a szalagkorlátot a 9+535–11+510

Infrastruktúra
Fejlesztő
zártkörűen működő
Részvénytársaság

96,1%

2 461 404 805

99 890 517

691 549 737

3 252 845 059

kilométerszelvények között 1975 m hosszban.
Elvégzik továbbá a jobb és bal pálya
kopórétegének kifuttatását és szalagkorlát
cseréjét a 3+295–3+760 kilométerszelvények
között, valamint a 16+510–17+000
kilométerszelvények közötti szakaszon.
Tornyiszentmiklósi pihenőhely 20+600
kilométerszelvényében tér- és forgalomfigyelő
kamerát és portálszerkezetet állítanak fel,
valamint a tornyiszentmiklósi pihenőhelyhez
350 m hosszban üzemi fordulót építenek.

19395

19396
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A Kormány 1595/2017. (VIII. 28.) Korm. határozata
a „Hungary Helps” Program bevezetésével kapcsolatos feladatokról
A Kormány annak tudatában, hogy Magyarország a nemzetközi közösség szolidáris tagjaként lakossága nagyságához és
gazdasági teherbíró képességéhez mérten, korábbi szerepvállalásához viszonyítva aktívabban képes részt venni a nemzetközi
fejlesztési együttműködési és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtási erőfeszítésekben,
1. egyetért a Magyarország által a nemzetközi fejlesztési együttműködés és nemzetközi humanitárius segítségnyújtás
keretében nyújtott pénzbeli és tárgyi támogatások, így különösen adományok és technikai segítségnyújtás
egységes arculattal, a Hungary Helps Program alatt történő nyújtásával;
2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere véleményének kikérését
követően utazó nagykövet kinevezésének felterjesztéséről intézkedjen, azzal, hogy az utazó nagykövet feladatai
közé nevesítésre kerüljön a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés Koordinációs Tárcaközi Bizottságban való
részvétel, valamint a Hungary Helps Program nemzetközi és magyarországi kommunikációja;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az utazó nagykövet feladatainak ellátásához esetlegesen szükséges
erőforrásokat az Emberi Erőforrások Minisztériumának szervezetében biztosítsa, valamint az utazó nagykövet
munkáját támogassa.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1596/2017. (VIII. 28.) Korm. határozata
a Nemzeti Korcsolyázó Központ megteremtése érdekében szükséges intézkedésekről
A Kormány
1. a hazai jégkorcsolya verseny- és szabadidősport támogatása és egy utánpótlás-nevelési központ létrehozása
érdekében egyetért azzal, hogy a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai
Központ integrált rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény 1. § b) pontjában meghatározott ingatlanokon
valósuljon meg a Nemzeti Korcsolyázó Központ (a továbbiakban: Beruházás) az előterjesztésben bemutatott és
az érintett sportági szakszövetségekkel leegyeztetett tartalommal;
2. egyetért azzal, hogy az 1. pontban meghatározott létesítmény tervezőjének kiválasztása céljából a tervpályázati
eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti tervpályázat és az alapján a továbbtervezésre irányuló
közbeszerzési eljárás kerüljön lefolytatásra, amely érdekében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy
gondoskodjon a tervpályázati eljárásoknak a Nemzeti Sportközpontok útján és a Magyar Országos Korcsolyázó
Szövetség bevonásával történő lefolytatásáról;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert a Beruházás előkészítésére és tervezésére 2017. évben szükséges legfeljebb
1600,0 millió forint forrás biztosítására, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi
XC. törvény 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 3. pontban meghatározott feladatok ellátása érdekében, az ott
megjelölt forrás terhére és annak erejéig kössön támogatási szerződést a Nemzeti Sportközpontokkal és az egyes
kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos munkaszervezetét jelentő KKBK Kiemelt Kormányzati
Beruházások Központja Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal;
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Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
5. felhívja az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztost, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter,
valamint a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség bevonásával a Beruházás megvalósítása érdekében készítsen
előterjesztést a Kormány részére a kivitelezés, a kivitelezéshez kapcsolódó feladatok és költségek, valamint
az üzemeltetésre vonatkozó koncepció bemutatása céljából.
Felelős:
egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a 2. pontban meghatározott feladat lezárulását követően azonnal, de legkésőbb 2018. március 31-ig
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

19398

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 136. szám

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

