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III. Kormányrendeletek

A Kormány 242/2014. (IX. 24.) Korm. rendelete
a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal átszervezésével összefüggő jogutódlási kérdésekről

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Közigazgatási és Igazságügyi Hivataltól (a továbbiakban: KIH) 2014. október 1. napján vagy azt megelőzően 
hatályba lépett jogszabály alapján átvett vagy átvételre kerülő feladatok, valamint a  feladatellátáshoz kapcsolódó 
jogviszonyok tekintetében a feladatot átvevő szervek (a továbbiakban: átvevők) a KIH jogutódjai.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott jogviszonyok alatt az  átvett feladatok ellátásával összefüggő valamennyi 
jogviszony, így különösen
a) a vagyoni jogok és kötelezettségek,
b) az átvett feladathoz tartozó ingó és ingatlan eszköz- és infrastruktúra-állomány,
c) az  (1)  bekezdésben meghatározott feladatokat ellátó kormánytisztviselők, illetve munkavállalók 

feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, valamint kormányzati szolgálati és 
munkaviszonyuk,

d) a  c)  pontban megjelölt kormánytisztviselőkkel és munkavállalókkal összefüggő funkcionális feladatokat 
ellátó kormánytisztviselők, illetve munkavállalók feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek 
teljesítése, valamint kormányzati szolgálati és munkaviszonyuk

is értendő.
 (3) Az  átvett feladatokhoz kapcsolódó vagyoni jogok, ingó és ingatlan állomány ellenérték nélkül, szükség esetén 

a vagyonkezelői jog megváltoztatásával kerülnek átadásra az átvevők részére.

2. §  A  jogutódlással kapcsolatos feladatok rendezéséről, valamint az  ehhez kapcsolódó vagyon-, létszám- és 
forrásátcsoportosításról, továbbá a  hazai és európai uniós pályázatok, projektek és egyéb kötelezettségvállalások 
tekintetében a KIH-nek és az átvevőknek átadás-átvételi megállapodást kell kötniük 2014. október 1. napjáig.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 243/2014. (IX. 24.) Korm. rendelete
a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló  
128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának 
biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény 25.  § a)–f )  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő 11. és 12. ponttal egészül ki:
„11. Törvény: a  Kúriának a  pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi 
határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény;
12. elszámolási törvény: a Törvény 3. § (5) bekezdése és 4. § (3) bekezdése szerinti külön törvény.”
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2. §  Az R. a következő 13/B. §-sal egészül ki:
„13/B.  § A Törvény és az  elszámolási törvény hatálybalépése a  NET tv. és e  rendelet – lakóingatlanok állam általi 
megvásárlására vonatkozó – szabályainak alkalmazását nem akadályozza, a Nemzeti Eszközkezelő a lakóingatlanok 
megvásárlását az e  rendelet 3–4. §-a szerinti ütemezésnek és allokációs szempontoknak megfelelően a NET tv. és 
e rendelet rendelkezései szerint folytatja.”

3. §  Az R. 1. mellékletében a „2014” szövegrész helyébe a „2014–2015” szöveg lép.

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 244/2014. (IX. 24.) Korm. rendelete
az Európai Halászati Alaphoz, az Európai Tengerügyi és Halászati Alaphoz kapcsolódó igazoló hatóság  
és ellenőrző hatóság kijelöléséről szóló 192/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó 
eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (2)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az  Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az Európai Halászati Alaphoz, az Európai Tengerügyi és Halászati Alaphoz kapcsolódó igazoló hatóság és ellenőrző 
hatóság kijelöléséről szóló 192/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„(2) A 6. § 2015. január 1-jén lép hatályba.”

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 245/2014. (IX. 24.) Korm. rendelete
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Csongrád Megyei Kirendeltségének Hódmezővásárhelyre 
történő elhelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), e) és f ) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 2.  § (6)  bekezdése tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § 
(1) bekezdés 24. 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  Hódmezővásárhely megyei 
jogú város közigazgatási területén lévő, az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 9258 helyrajzi számú, természetben 
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a  Hódmezővásárhely, Kálvin János tér 4. szám alatt található ingatlannak a  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal elhelyezése érdekében történő átalakításával, felújításával kapcsolatos beruházást érintő, az 1. mellékletben 
felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a  beruházás megvalósításához, használatbavételéhez 
szükségesek.

 (2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró
a) elsőfokú hatóságként azt a  hatóságot jelöli ki, amely az  adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint 

elsőfokú hatóságként jár el,
b) elsőfokú szakhatóságként azt a  hatóságot jelöli ki, amely az  adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint 

elsőfokú szakhatóságként jár el.
 (3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró

a) másodfokú hatóságként azt a  hatóságot jelöli ki, amely az  adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint 
másodfokú hatóságként jár el,

b) másodfokú szakhatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint 
másodfokú szakhatóságként jár el.

2. § (1) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az  1.  § (1)  bekezdése szerinti hatósági ügyekben 
a  szakhatóság – a  hatóság határozatának jogerőre emelkedéséig 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.

 (3) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési 
határidő nyolc nap.

 (4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő tizenöt nap.
 (5) Az  eljáró hatóság az  általa meghozott döntéseket – az  eljárás során a  személyesen az  ügyfélnek szóló végzések 

kivételével – hirdetményi úton közli. A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.
 (6) Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 245/2014. (IX. 24.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű 
üggyé minősített közigazgatási hatósági és szakhatósági eljárások

Az 1.  § (1)  bekezdésben foglalt beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási 
hatósági és szakhatósági ügyek:

 1.  környezetvédelmi hatósági eljárások,
 2.  általános építésügyi hatósági eljárások,
 3.  örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,
 4.  tűzvédelmi hatósági eljárások,
 5.  katasztrófavédelmi hatósági eljárások,
 6.  útügyi hatósági eljárások,
 7.  a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a  területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 

320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,
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 8.  műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,
 9.  telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
 10.  ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
 11.  földmérési hatósági eljárások,
 12.  közegészségügyi hatósági eljárások,
 13.  azok a további hatósági engedélyezési eljárások, melyek az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás megvalósításához 

és használatbavételéhez (üzemeltetéséhez, működéséhez) közvetlenül szükségesek,
 14.  az 1–3. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások,
 15.  az 1–13. pontban felsorolt ügyfajtákhoz kapcsolódó szakhatósági eljárások.
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A földművelésügyi miniszter 12/2014. (IX. 24.) FM rendelete
az egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet 
módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  Az egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet 
(a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Támogatott növényegészségügyi szolgáltatást vehet igénybe az  a  természetes személy, jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely)
„a) megfelel a  Szerződés 87. és 88.  cikke alkalmazásában a  támogatások bizonyos fajtáinak a  közös piaccal 
összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i  
800/2008/EK bizottsági rendelet I. számú mellékletében megfogalmazott mikro-, kis- és középvállalkozás 
meghatározásának, vagy fajtanemesítési, szaporító alapanyag előállítási és fenntartási, illetve ehhez kapcsolódó 
közhasznú kutatási tevékenységet végez, és”

2. §  Az R. 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Amennyiben az  MVH megállapítja, hogy a  szolgáltatást igénybe vevő a  támogatott szolgáltatásra nem vagy 
a kifizetési kérelemben feltüntetettnél kisebb összegben jogosult, úgy a szolgáltatást igénybe vevő a jogosulatlanul 
igénybe vett szolgáltatás támogatástartalmának megfelelő összeget – az  (1)  bekezdés szerinti kérelem aláírásával 
tett kötelezettségvállalásának megfelelően – köteles a szolgáltatást végzőnek kifizetni.”

3. §  Az R. 6. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A növény- és talajvédelmi igazgatóság, valamint a NÉBIH az általa kiállított számlákról nyilvántartást vezet, és 
havi rendszerességgel összesítést készít.
(2) A növény- és talajvédelmi igazgatóság, valamint a NÉBIH adatai alapján a vizsgálati díjak termelőknek fel nem 
számított összegéről a növény- és talajvédelmi igazgatóság, valamint a NÉBIH összesítést (a továbbiakban: kifizetési 
kérelem) készít a  legalább a  2. számú melléklet szerinti adattartalmú, az  MVH által rendszeresített és honlapján 
közzétett „Kifizetési kérelem” nyomtatványon.
(3) A növény- és talajvédelmi igazgatóság, valamint a NÉBIH a kifizetési kérelmet havonta, a  tárgyhónapot követő 
hónap utolsó napjáig postai úton megküldi az MVH részére. A kifizetési kérelemhez csatolni kell a tárgyhónapban 
kiállított számlák másolatait.
(4) A  benyújtott kifizetési kérelem teljességének ellenőrzését követően az  MVH a  támogatásról – a  4.  § 
(2)  bekezdésében rögzített mértékig – döntést hoz. A  kifizetést az  MVH a  4.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
előirányzat-felhasználási keretszámla terhére a  10032000-00287560-00000017 Agrártámogatások lebonyolítási 
számláról a forrás rendelkezésre bocsátását követő harminc napon belül teljesíti.”

4. §  Az R. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter
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1. melléklet a 12/2014. (IX. 24.) FM rendelethez

Az R 1. számú mellékletének 4. és 5. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„4. Nyilatkozatok
4.1. arról, hogy nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, illetve természetes személy esetében 
nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt;
4.2. lejárt köztartozás meglétének hiányáról;
4.3. a  kérelem benyújtásakor költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős határozattal 
megállapított köztartozás fenn nem állásáról;
4.4. a Tv. szerinti kérelemre történő nyilvántartásba vételi kötelezettségnek való megfelelésről.
5. Kötelezettségvállalás
5.1. a  terület növényegészségügyi alkalmasságának az  elvégzett vizsgálatok alapján történő igazolása hiányában, 
illetve a támogatási keret kimerülése, valamint a  jogosultsági feltételek bármelyikének hiánya esetén, az elvégzett 
növényegészségügyi szolgáltatás számla szerinti teljes összegét a növény- és talajvédelmi igazgatóság és a NÉBIH 
részére történő megfizetéséről.”

A nemzetgazdasági miniszter 28/2014. (IX. 24.) NGM rendelete
a 2015. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 6.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  E rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben foglalkoztatottakra.

2. §  A 2015.  évi munkaszüneti napok körüli – a  naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend 
a következő:
a) január 10., szombat munkanap
 január 2., péntek  pihenőnap
b) augusztus 8., szombat munkanap
 augusztus 21., péntek pihenőnap
c) december 12., szombat munkanap
 december 24., csütörtök pihenőnap

3. §  Az általánostól eltérő munkaidő-beosztásban foglalkoztatott munkavállalók munkarendje – a  munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 96. § (1) bekezdése alapján – a 2. §-tól eltérően is meghatározható.

4. § (1) Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.
 (2) Ez a rendelet 2015. december 31-én hatályát veszti.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1538/2014. (IX. 24.) Korm. határozata
az ENSZ Közép-afrikai Köztársaságbeli Többdimenziós Integrált Stabilizációs Missziójában (MINUSCA) 
történő magyar katonai szerepvállalásról

A Kormány az  Alaptörvény 47.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, Magyarország 
nemzetközi béke és biztonsághoz, valamint az  ENSZ békefenntartó műveleteihez történő látható és aktív 
hozzájárulása érdekében, az ENSZ Biztonsági Tanácsának döntése alapján engedélyezi, hogy az ENSZ Közép-afrikai 
Köztársaságbeli Többdimenziós Integrált Stabilizációs Missziója (MINUSCA) tevékenységében a Magyar Honvédség 
állományából legfeljebb 2 fő (váltási időszakban legfeljebb 4 fő) törzstiszt a művelet mandátumában meghatározott 
ideig, de legfeljebb 2015. április 30-ig részt vegyen.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1539/2014. (IX. 24.) Korm. határozata
a büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői feladatokkal kapcsolatos átadás-átvételről

A Kormány a büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői feladatokkal kapcsolatos átadás-átvétel érdekében
 1.  felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy intézkedjen a  fővárosi és megyei kormányhivatalok 

igazságügyi szolgálatai által korábban ellátott, a  büntetés-végrehajtási szervezet által történő ellátás érdekében 
a  büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői feladatoknak a  büntetés-végrehajtási szervezet részére 
történő átadása iránt;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2014. október 1.

 2.  felhívja a  belügyminisztert, hogy intézkedjen a  fővárosi és megyei kormányhivatalok igazságügyi szolgálatai által 
korábban ellátott, a  büntetés-végrehajtási szervezet által történő ellátás érdekében a  büntetés-végrehajtással 
összefüggő pártfogó felügyelői feladatoknak a büntetés-végrehajtási szervezet részére történő átvétele iránt;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2014. október 1.

 3.  egyetért azzal, hogy a  feladatellátással összefüggésben a  fővárosi és megyei kormányhivatalok létszáma  
– az 1. mellékletben meghatározottak szerint – 30 fővel csökkenjen és a büntetés-végrehajtási szervezet létszáma  
30 fővel növekedjen.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1539/2014. (IX. 24.) Korm. határozathoz

A B C

1. szám kormányhivatal, amelytől a státusz átadásra kerül státusz száma

2. 1. Budapest Főváros Kormányhivatala 2

3. 2. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 1

4. 3. Baranya Megyei Kormányhivatal 1

5. 4. Békés Megyei Kormányhivatal 1

6. 5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 1

7. 6. Csongrád Megyei Kormányhivatal 2

8. 7. Fejér Megyei Kormányhivatal 2

9. 8. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 2

10. 9. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 1

11. 10. Heves Megyei Kormányhivatal 2

12. 11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 2

13. 12. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 1

14. 13. Nógrád Megyei Kormányhivatal 1

15. 14. Pest Megyei Kormányhivatal 2

16. 15. Somogy Megyei Kormányhivatal 1

17. 16. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 1

18. 17. Tolna Megyei Kormányhivatal 2

19. 18. Vas Megyei Kormányhivatal 1

20. 19. Veszprém Megyei Kormányhivatal 2

21. 20. Zala Megyei Kormányhivatal 2

22. 21. Összesen: 30

A Kormány 1540/2014. (IX. 24.) Korm. határozata
a Széchenyi István Egyetem, az AUDI Hungaria Motor Kft. és Győr Megyei Jogú Város közötti együttműködés 
alapján létrejövő Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központról

A Kormány
 1. egyetért a  Széchenyi István Egyetem, az  AUDI HUNGARIA MOTOR Korlátolt Felelősségű Társaság és Győr Megyei 

Jogú Város közötti stratégiai kutatásfejlesztési és innovációs együttműködés létrehozásával és ennek érdekében 
közös Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ (a továbbiakban: FIEK) létrehozásával,

 2. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  FIEK kialakításához és működéséhez szükséges 
intézkedések megtételéről gondoskodjon és azok megvalósításához szakmai támogatást nyújtson,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a FIEK részletes koncepciójának kidolgozását és elfogadását 
követően a megvalósításához szükséges költségnek a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program terhére 
történő finanszírozásához szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2014. október 31.
 4. egyetért azzal, hogy a FIEK elhelyezését a Széchenyi István Egyetem területén biztosítsák.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1541/2014. (IX. 24.) Korm. határozata
a Geszt község közúti megközelítését segítő útfelújításról

A Kormány a  geszti Tisza-kastély és kripta megfelelő színvonalú közúti megközelítésének biztosításával és Geszt község 
elzártságának oldásával összefüggésben egyetért a  község közúti kapcsolatát szolgáló leromlott állapotú országos közúti 
szakaszok felújításával, ennek érdekében
 1. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket a  Nagygyanté és Geszt 

települések közötti országos közút felújításának mielőbbi megvalósítása érdekében,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2016. december 31.

 2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy az útfelújítás előkészítési és építési 
feladatainak végrehajtásához szükséges összegek – 2015. évben 555 millió forint, 2016. évben 3345 millió forint – 
biztosításáról a központi költségvetés tervezése során gondoskodjanak.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2015. és 2016. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1542/2014. (IX. 24.) Korm. határozata
a nemzetpolitikai tevékenység támogatásának finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (6)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva a  nemzetpolitikai tevékenység támogatásának finanszírozásához szükséges forrásigény biztosítása 
érdekében 174,4 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében 
visszatérítési kötelezettséggel a  Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 
(a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 17. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím 
terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Határon túli 
magyarok programjainak támogatása alcím, 1. Nemzetpolitikai tevékenység támogatása jogcímcsoport javára 
az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes
Határidő: 2015. június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1542/2014. (IX. 24.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XI. Miniszterelnökség
15 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Határon túli magyarok programjainak támogatása
228895 1 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadás 109,2
K7 Felújítások 65,2

297102 17 Rendkívüli kormányzati intézkedések 
K5 Egyéb működési célú kiadások -174,4

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XI. Miniszterelnökség
15 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Határon túli magyarok programjainak támogatása
228895 1 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 174,4

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 174,4 174,4
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2014.

K I A D Á S O K A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége:   a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

1 példány

B E V É T E L A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

T Á M O G A T Á S A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

1 példány
2 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:   a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

1 példány
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A Kormány 1543/2014. (IX. 24.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.) 21.  § (6)  bekezdésében 
biztosított jogkörében 686,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész 
tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a  Magyarország 2014.  évi központi költségvetéséről szóló 2013.  évi 
CCXXX.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 17. Rendkívüli kormányzati 
intézkedések cím terhére, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes, Miniszterelnökséget vezető miniszter, 

emberi erőforrások minisztere a fejezetüket érintő átcsoportosítások tekintetében
Határidő: 2015. június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1543/2014. (IX. 24.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
LXV. Bethlen Gábor Alap

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

15 Fejezeti kezelésű előirányzatok
296668 2 Fejezeti általános tartalék

K5 Egyéb működési célú kiadások 20,0
297102 17 Rendkívüli kormányzati intézkedések 

K5 Egyéb működési célú kiadások -686,0
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

263212 7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 100,0

335740 9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 150,0

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
42 Alapok támogatása 

263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 416,0

LXV. Bethlen Gábor Alap
4 Alapból nyújtott támogatások

263167 6 Egyéb támogatások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 416,0

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 416,0

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

15 Fejezeti kezelésű előirányzatok
296668 2 Fejezeti általános tartalék 20,0

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
263212 7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 100,0
335740 9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 150,0

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 686,0 686,0
Nemzetgazdasági Minisztérium

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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

1 példány

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

2 példány

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

1 példány
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A Kormány 1544/2014. (IX. 24.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 21.  § (6)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva 136,7 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész 
tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a  Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi 
CCXXX. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 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, a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 
17. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. június 30.

 2. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét és a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  Gödöllői Premontrei Perjelség 
által hangverseny- és előadóterem létrehozásához 2015. évben szükséges 50,0 millió forintnak és a  zsámbéki 
Josephinum épület felújításának befejező munkálataihoz 2015. évben szükséges 86,0 millió forintnak az  Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezetben történő rendelkezésre állásáról a  központi költségvetés tervezése során 
gondoskodjanak.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2015. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1544/2014. (IX. 24.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

297102 17 Rendkívüli kormányzati intézkedések 
K5 Egyéb működési célú kiadások -136,7

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
335740 9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 136,7

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

335740 9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 136,7

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 136,7 136,7
Nemzetgazdasági Minisztérium

1 példány

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2014.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   
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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: Majláth Zsolt László ügyvezető.
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