
 MAGYAR KÖZLÖNY 136. szám

 M A G YA R O R S Z Á G  H I VATA L O S  L A PJ A
 2014.  október 2., csütörtök

 Tartalomjegyzék

250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról 13839

251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet A külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem 
minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről 13843

252/2014. (X. 2.) Korm. rendelet A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási 
támogatásról szóló  112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet, valamint 
a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának 
rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról 13849

253/2014. (X. 2.) Korm. rendelet A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó 
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 
szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról 13849

254/2014. (X. 2.) Korm. rendelet A Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság társasági 
részesedéseinek állam javára történő megszerzésére irányuló ügylet 
nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről 13850

1558/2014. (X. 2.) Korm. határozat A Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság XIV. ülésén elfogadott és 
fenntartott ajánlások jóváhagyásáról 13851

1559/2014. (X. 2.) Korm. határozat A Szlovén Köztársaság Kormánya, Magyarország Kormánya és az Olasz 
Köztársaság Kormánya között a Többnemzeti Szárazföldi Kötelékről szóló 
Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról 13855

1560/2014. (X. 2.) Korm. határozat Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) 
műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 
2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról 13856

1561/2014. (X. 2.) Korm. határozat Az Új Széchenyi Terv struktúraváltás támogatása az onkológiai 
centrumok, a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével című, 
TIOP 2.2.6/12/1/A és TIOP 2.2.6/12/1/B, valamint az egészségügyi 
alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése című, 
ÉMOP-4.1.1/B-12 és NYDOP-5.2.1/A-12 konstrukciók pályázataival 
összefüggő többletkapacitás kérelmek előzetes befogadásáról 13856

1562/2014. (X. 2.) Korm. határozat A 2013. évi költségvetési maradványok felhasználásáról 13862

1563/2014. (X. 2.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő 
előirányzat-átcsoportosításról, a pártalapítványok tartalékának 
átcsoportosításáról, egyes kormányhatározatok módosításáról,  
továbbá egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó 
eltérő rendelkezésekről 13867

1564/2014. (X. 2.) Korm. határozat A csepeli evezős és kajak-kenu központ megvalósításához szükséges 
egyes kérdésekről, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre 
szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról 13873



13838	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2014.	évi	136.	szám	

 Tartalomjegyzék

1565/2014. (X. 2.) Korm. határozat A kisvárdai labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztési beruházással 
kapcsolatos intézkedésekről, valamint a Nemzeti Stadionfejlesztési 
Program megvalósításához kapcsolódó további intézkedésekről szóló 
1980/2013. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról 13875

1566/2014. (X. 2.) Korm. határozat A tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás egyes kérdéseiről, 
valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból 
történő előirányzat-átcsoportosításról 13876

1567/2014. (X. 2.) Korm. határozat A Széchenyi István Emlékmúzeum működtetése érdekében az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma és a Miniszterelnökség fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról, költségvetési maradvány felhasználásáról, 
valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból 
történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok 
módosításáról szóló 1968/2013. (XII. 17.) Korm. határozat módosításáról 13878

116/2014. (X. 2.) ME határozat Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között 
a közúti járművek vezetői engedélyeinek kölcsönös elismeréséről és 
cseréjéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról 13881



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2014.	évi	136.	szám	 13839

III. Kormányrendeletek

A Kormány 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelete
a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról

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  Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a  továbbiakban: Főigazgatóság) az  államháztartásért felelős miniszter 
irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv.

 (2) A  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 6.  § 
(2)  bekezdés l)  pontjában meghatározott ügyek tekintetében a  központi államigazgatási szervekről, valamint 
a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010.  évi XLIII.  törvény 2.  § (1)  bekezdés e)–h)  pontjában 
meghatározott hatásköröket a  Főigazgatóság tekintetében a  kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős 
miniszter gyakorolja.

 (3) Az  államháztartásért felelős miniszter, a  kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter, valamint 
a  Főigazgatóság a  (2)  bekezdésben meghatározott hatáskörök gyakorolásának és a  feladatok végrehajtásának 
részletes szabályairól megállapodást köthet.

2. §  A Főigazgatóságot főigazgató vezeti.

3. § (1) A Főigazgatóság:
a) biztosítja a  minisztériumok − kivéve a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumot 

és a  külpolitikáért felelős miniszter irányítása alá tartozó külképviseleteket − működéséhez szükséges 
munkakörnyezetet, ennek keretében gondoskodik az  említett szervezetek elhelyezését szolgáló 
ingatlanok és az  intézményi működéshez szükséges gépjárművek üzemeltetéséről, továbbá a  szervezetek 
munkavégzéshez szükséges tárgyi eszközökkel történő ellátásáról − ide nem értve az  informatikai-
telekommunikációs eszközöket −, illetve az  intézményi működéshez szükséges kiszolgáló tevékenységek 
megszervezéséről,

b) a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a  továbbiakban: MNV Zrt.) 
kötött vagyonkezelési szerződések keretei között − ingatlanok vonatkozásában az  MNV Zrt.-t terhelő 
elhelyezési kötelezettséggel összhangban − ellátja az  a)  pontban meghatározott feladatokhoz kapcsolódó 
vagyonelemekkel összefüggő vagyongazdálkodási feladatokat,

c) végzi a jogszabályban meghatározott központosított közbeszerzési feladatokat,
d) ellátja a jogszabályban foglalt elektronikus közbeszerzéssel kapcsolatos végrehajtási feladatokat,
e) jogszabályban meghatározottak szerint vagy erre vonatkozó megállapodás alapján a  közbeszerzésekről 

szóló törvény hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárásokat bonyolít le az  a)  pontban meghatározott szerv, 
a  Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó más költségvetési szerv, az  azok vagyonkezelésébe 
tartozó, többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság és a Kormány által alapított közalapítvány mint 
ajánlatkérő részére,

f ) végzi a  központosított közbeszerzés normatíva rendszerének meghatározásával, módosításával összefüggő 
előkészítő feladatokat,

g) végzi − az  1.  § (2) és (3)  bekezdésében meghatározottak figyelembevételével − az  állami vezetők és 
az  államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló 
192/2010. (VI. 10.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat,

h) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, kormányhatározat, az alapító okirat, az irányító szerv 
vezetője, az 1. § (2) bekezdése alapján irányítási jogokat gyakoroló miniszter vagy az 1. § (3) bekezdésében 
meghatározott megállapodás a hatáskörébe utal.

 (2) A  Főigazgatóság az  (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott szolgáltatásokat az  1.  mellékletben meghatározott 
körben és terjedelemben biztosítja.
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 (3) A  Főigazgatóság az  (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott ellátási szolgáltatások nyújtásának módjára 
és szintjére, valamint a  szolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozóan az  (1)  bekezdés a)  pontjában 
meghatározott szervekkel megállapodást köt. A  megállapodás tartalmazza a  Főigazgatóság által nyújtott 
szolgáltatások részletezését és feltételeit, így különösen a  megállapodás megkötésének időpontjában ellátandó 
intézményi létszámot, az  adott intézmény elhelyezésére szolgáló ingatlanokat megjelölve az  ingatlanokban 
elfoglalt – nem közös használatú – alapterületet, – az állami vezetők használatában lévő gépjárművek kivételével – 
a  gépjárműveket, az  adott intézmény ellátására a  Főigazgatóság költségvetésben rendelkezésre álló gazdálkodási 
költségkeretet. A  szolgáltatások mennyiségi mutatóinak a  szolgáltatási megállapodásban rögzített mértéket 
meghaladó változása esetén a többletigények költségvetési fedezetét az ellátott intézmény a Főigazgatóság részére 
külön megállapodás alapján köteles biztosítani.

 (4) A Főigazgatóság a (2) bekezdés szerinti szolgáltatások nyújtására − szabad kapacitás rendelkezésre állása esetén − 
az  (1) bekezdés a) pontjában nem szereplő központi költségvetési szervekkel, valamint a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősülő központi költségvetési 
vagy európai uniós forrásokból finanszírozott más szervezetekkel, továbbá az Országgyűlés felügyelete alá tartozó 
más szervekkel megállapodást köthet. A  megállapodásokban rendelkezni kell a  Főigazgatóságnál a  nyújtott 
szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő közvetlen és közvetett kiadások ellentételezéséről.

4. § (1) Kivételes esetben a  3.  § (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott szervek jogosultak az  1.  mellékletben 
meghatározott szolgáltatásokra irányuló beszerzéseiket saját hatáskörben megvalósítani, ha
a) a kiemelt biztonsági védelmet igénylő eszközök beszerzése és üzemeltetése ezt szükségessé teszi,
b) a  Főigazgatóság igénybevétele a  jogszabályban előírt feladatok határidőben történő teljesítését 

veszélyezteti, vagy
c) jogszabályban meghatározott közfeladat ellátásához szükséges speciális szolgáltatási szint biztosítása egyedi 

esetben más módon hatékonyabban megvalósítható.
 (2) A  saját hatáskörben megvalósított beszerzés (1)  bekezdésben meghatározott jogalapját az  érintett szerv köteles 

dokumentálni.
 (3) A kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter az R. 6. § (2) bekezdés l) pontjában meghatározott 

ügyek tekintetében saját hatáskörben beszerzéseket valósíthat meg.

5. §  A 4.  § (3)  bekezdése szerint beszerzett eszközök üzemeltetéséről a  Főigazgatóság gondoskodik a  3.  § 
(3) bekezdésében foglaltak alapján.

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

7. §  Hatályát veszti a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 53/2011. (III. 31.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelethez

A Főigazgatóság által nyújtott szolgáltatások

I.  IRODA INGATLANOK ÜZEMELTETÉSE
 1. Közműszolgáltatások (villamos energia, földgáz energia, távhő, víz- és csatorna szolgáltatás) biztosítása
 2. Műszaki üzemeltetés, karbantartás

2.1. Gondnoki feladatok ellátása
2.2. Épületgépészeti karbantartás, hibaelhárítás
2.3. Épületvillamossági karbantartás, hibaelhárítás
2.4. Épület karbantartás, hibaelhárítás
2.5. Konyhatechnikai eszközök karbantartása, hibaelhárítása
2.6. TV előfizetés biztosítása és belső hálózat karbantartása
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 3. Higiénés szolgáltatások
3.1. Takarítás (napi és időszakos)
3.2. Vizes blokkok higiénés termékeinek biztosítása
3.3. Szelektív hulladékgyűjtés
3.4. Szemétszállítás
3.5. Rovarirtás

 4. Biztonságtechnikai szolgáltatások, biztonságtechnikai berendezések üzemeltetése
4.1. Épület élőerős őrzése
4.2. Tűzoltó és -jelző rendszerek telepítése és karbantartása
4.3. Beléptető- és riasztórendszerek telepítése és karbantartása
4.4. Épületekkel kapcsolatos, üzemeltetőt terhelő tűz- és munkavédelmi feladatok ellátása

 5. Parkolóhely biztosítása
 6. Információs táblák, névtáblák biztosítása
 7. Épületekkel kapcsolatos építési beruházások lebonyolítása, építési beruházással kapcsolatos egyéb feladatok 

ellátása

II.  MŰSZAKI ÉS IRODAI ELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
 1. Költöztetés, egyéb szállítási feladatok
 2. Irodaszer ellátás
 3. Nyomtatvány ellátás

3.1. Nyomdai termékek biztosítása (levélpapír, névjegy, boríték stb.)
3.2. Újság, folyóirat biztosítása
3.3. Szakkönyv, szakkiadvány biztosítása könyvtáron keresztül

 4. Iroda berendezés biztosítása
4.1. Irodabútor biztosítása
4.2. Szobadíszítés (függöny, kép, szobanövény stb.)

 5. Műszaki, irodatechnikai és konyhatechnikai eszközök biztosítása
 6. Teakonyhai felszerelések, porcelán- és üvegáruk, konyhai textíliák biztosítása
 7. Sokszorosítás

7.1. Fénymásolás, sokszorosítás
7.2. Tűzés, spirálozás, laminálás, egyéb kötészeti feladatok

 8. Jóléti, szociális szolgáltatások
8.1. Kávé-, üdítőital automata biztosítása
8.2. Kondicionálóterem, szauna stb. üzemeltetése

 9. Tisztítószerek
9.1. Teakonyhai feladatokhoz
9.2. TMK feladatokhoz

 10. Rendezvények lebonyolításához
10.1. Hangosítás biztosítás
10.2. Hangfelvétel készítés
10.3. Rendezvénytechnikai felszerelések szállítása

 11. Iratmegsemmisítés
 12. Postai szolgáltatások biztosítása

III.  GÉPJÁRMŰVEKKEL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSOK
 1. Gépjármű használattal kapcsolatos szolgáltatások

1.1. Gépjármű használat biztosítása
1.1.1. Személyes gépjármű használat biztosítása jogszabály alapján
1.1.2. Szervezeti egységhez kirendelt gépjármű biztosítása jogszabály alapján
1.1.3. Eseti gépjármű használat biztosítása

1.1.3.1. Taxi szolgáltatás a Főigazgatóság üzemeltetésében lévő gépjárművel
1.1.3.2. Kulcsos gépjármű szolgáltatás
1.1.3.3. Tárgyalóbusz és protokoll gépjármű szolgáltatás
1.1.3.4. Taxi szolgáltatás, külső szolgáltató bevonásával
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1.2. Gépjárművezető biztosítása
1.2.1. A  Főigazgatóság azon gépjárműveihez, melyek használói jogszabály alapján gépjárművezető 

igénybevételére jogosultak, a Főigazgatóság hivatásos gépjárművezetőt biztosít
1.2.2. Eseti gépjármű használathoz gépjárművezető biztosítása

1.3. Diszpécser szolgálat
1.3.1. Gépjármű átvétele és átadása munkaidőben
1.3.2. Gépjármű és szállítási igények koordinálása, menedzselése

1.4. Garázsmesteri szolgálat
1.4.1. Menetlevél kiadása, visszavétele
1.4.2. Gépjármű átvétele és átadása
1.4.3. A továbbhaladáshoz szükséges anyagok (motorolaj, szélvédőmosó folyadék stb.) kiadása
1.4.4. 24 órás szolgálat

1.5. Szerviz ügyfélszolgálat
1.5.1. Műszaki vizsgáztatás elvégzése, időszakos karbantartás, garanciális és garancia időn túli javítás, 

karambolos javítás lebonyolítása
1.6. Gépjárműápolás

1.6.1. Gépjárműmosás, takarítás, ápolás, gépjármű kozmetika
1.7. Autómentés biztosítása

1.7.1. Üzemképtelen gépjármű szállításának biztosítása 0–24 óráig
1.8. Csere gépjármű biztosítása

1.8.1. Az állandó használatra kiadott gépjármű helyett, annak javítása idejére csere gépjármű biztosítása 
a rendelkezésre álló készlet erejéig

1.9. Gumiabroncs biztosítása
1.9.1. Keréktárcsára szerelt, téli és nyári gumiabroncs biztosítása

1.10. Úthasználat biztosítása
1.10.1. Belföldi autópálya használat biztosítása
1.10.2. Eseti külföldi autópálya- és úthasználat biztosítása

1.11. Parkolás biztosítása
1.11.1. A  felmerülő parkolási költségek megtérítése a  parkolást igazoló parkolójegy leadása mellett, vagy 

mobiltelefonos parkolási lehetőség biztosításával
1.12. Behajtási engedélyek biztosítása

1.12.1. Kizárólag fizetés ellenében megközelíthető, vagy engedélyköteles területekre szóló behajtási 
engedélyek biztosítása adott alkalomra vagy időszakra

1.13. Üzemanyag biztosítása
1.13.1. Üzemanyag biztosítása belföldön, üzemanyagkártya használatával
1.13.2. Üzemanyag biztosítása külföldön, eseti jelleggel, üzemanyagkártya használatával

1.14. Biztosítás
1.14.1. Kötelező felelősségbiztosítás és Casco biztosítás megkötése, és folyamatos biztosítása

1.15. Tartozékok
1.15.1. Egyedi igények (telefon-kihangosító, GPS navigáció, tető csomagtartó stb.) eszközigénylő 

formanyomtatvány kézhezvétele utáni, egyedi elbírálást követően történő biztosítása
 2. Gépjárműbérlés

2.1. Speciális igény esetén bérautó biztosítása
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A Kormány 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelete
a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő 
tulajdonszerzéséről

A Kormány a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. 
törvény 93. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:

1. § (1) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény szerinti mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek 
nem minősülő ingatlan (a  továbbiakban: ingatlan) tulajdonjogának külföldi jogi vagy természetes személy 
(a továbbiakban együtt: külföldi) által történő megszerzésének engedélyezésére e rendeletet kell alkalmazni.

 (2) E  rendelet hatálya nem terjed ki a  külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi 
képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: Fiókteleptv.) 17. § (1) bekezdésében meghatározott 
esetek szerinti tulajdonszerzésre.

 (3) A Fiókteleptv. 17. § (5) bekezdése szerinti elidegenítési kötelezettség alóli felmentés engedélyezésére a külföldiek 
általi ingatlanszerzés engedélyezésének e  rendeletben foglalt szabályait – a  Fiókteleptv. 17.  § (5)  bekezdésében 
foglalt eltérésekkel – kell megfelelően alkalmazni.

2. § (1) Az  ingatlan tulajdonjogának külföldi által történő megszerzésére irányuló, az  1.  melléklet szerinti kérelmet 
az ingatlan fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalhoz kell benyújtani.

 (2) A kérelemhez mellékelni kell:
a) külföldi

aa) természetes személy esetén a kérelmező érvényes úti okmányának vagy más, személyazonosításra 
alkalmas igazolványának hiteles másolatát,

ab) jogi személy esetén a  Fiókteleptv. szerinti fióktelep vagy kereskedelmi képviselet 21 napnál nem 
régebbi hiteles, vagy közjegyző által hitelesített cégkivonatát, továbbá

b) az ingatlanszerzésre irányuló előszerződést vagy szerződést, ennek hiányában a  2.  melléklet szerinti 
nyilatkozatot az ingatlan tulajdonosától az ingatlan tulajdonjoga átruházásának szándékáról, valamint

c) a megszerezni kívánt ingatlanra vonatkozó, 21 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapot.
 (3) A (2) bekezdésben meghatározottak mellett a kérelemhez

a) a 4.  § (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott körülmény fennállása esetén az  egyéni vállalkozói 
tevékenység folytatását tanúsító közokiratot, egyéni cég esetén 21 napnál nem régebbi hiteles vagy 
közjegyző által hitelesített cégkivonatot,

b) a 4.  § (2)  bekezdés b)  pontjában meghatározott körülmények fennállása esetén az  állami adóhatóság által 
kiadott foglalkoztatási jogviszony igazolást

is mellékelni kell.
 (4) A  (2)  bekezdés a)  pont ab)  alpontjában és c)  pontjában, valamint a  (3)  bekezdés a) és b)  pontjában előírt 

dokumentumokat az  adatszolgáltatás díjának a  kérelmező általi megfizetését követően a  fővárosi és megyei 
kormányhivatal szerzi be, kivéve, ha a kérelmező e dokumentumokat a kérelméhez csatolja, vagy a kérelmében arról 
nyilatkozik, hogy a fenti dokumentumok valamelyikét maga kívánja beszerezni.

 (5) Amennyiben a  (2)  bekezdés a)  pont ab)  alpontjában vagy a  (3)  bekezdés a)  pontjában előírt cégkivonatot 
a  (4)  bekezdés szerint a  fővárosi és megyei kormányhivatal szerzi be, azt a  cégnyilvántartásból elektronikus úton, 
közvetlen lekérdezéssel teljesíti.

 (6) A  (4)  bekezdés szerint eljárva a  fővárosi és megyei kormányhivatal a  (3)  bekezdés a)  pontjában előírt vállalkozói 
tevékenység folytatását tanúsító közokirat helyett az egyéni vállalkozóra vonatkozó adatokat az egyéni vállalkozóról 
és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni vállalkozók nyilvántartásából közvetlen lekérdezéssel szerzi be.

 (7) A  (4)  bekezdés szerint eljárva a  fővárosi és megyei kormányhivatal a  megszerezni kívánt ingatlan hiteles 
tulajdonilap-másolatát elektronikus dokumentumként szerzi be.

3. § (1) A határozatot vagy az eljárást megszüntető végzést a kérelemnek a fővárosi és megyei kormányhivatalhoz történő 
érkezésétől számított 15 napon belül kell meghozni és gondoskodni a döntés közléséről.

 (2) Az (1) bekezdéstől eltérően, amennyiben az eljárás során a 6. § szerint az önkormányzati érdek vizsgálatára kerül sor, 
a határozatot vagy az eljárást megszüntető végzést a polgármester vagy a főpolgármester véleményének a fővárosi 
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és megyei kormányhivatalhoz történő érkezésétől, vagy a  határidő eredménytelen elteltétől számított 10 napon 
belül kell meghozni.

4. § (1) Az ingatlanszerzést – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – engedélyezni kell, amennyiben
a) az közérdeket és önkormányzati érdeket nem sért,
b) a kérelmező az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni vállalkozó vagy egyéni 

cég tagja, és – a  kérelemben foglalt nyilatkozata szerint – Magyarországon gazdasági tevékenységet 
kíván folytatni, a  megszerezni kívánt ingatlan szükséges e  gazdasági tevékenységének folytatásához, 
Magyarországon életvitelszerűen kíván lakni, valamint az ingatlanszerzése közérdeket nem sért.

 (2) A  fővárosi és megyei kormányhivatal az engedély megadását az  (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltétel 
teljesülése esetén is megtagadhatja, amennyiben a  külföldi honossága szerinti állam nemzetközi szerződés 
vagy viszonosság alapján nem biztosít a  magyar állampolgároknak, valamint a  magyarországi székhelyű jogi 
személyeknek a belföldiekkel legalább azonos elbírálást, kivéve, ha
a) a tulajdonszerzés célja közös tulajdon megszüntetése vagy
b) a külföldi természetes személy Magyarországon folyamatosan legalább 5 éve bejelentett lakóhellyel, 

tartózkodási hellyel vagy szálláshellyel rendelkezik, és ez  idő alatt összesen legalább 3 évig foglalkoztatási 
jogviszonyban állt.

 (3) Amennyiben az  ingatlanszerzés közérdeket vagy önkormányzati érdeket sért, és e  rendelet nem írja elő, hogy 
az ingatlanszerzést engedélyezni kell, az ingatlanszerzés engedélyezése iránt benyújtott kérelmet el kell utasítani.

 (4) Az  (1)  bekezdés b)  pontja vonatkozásában nem minősül a  gazdasági tevékenység folytatásához szükséges 
ingatlannak az ingatlanközvetítés céljából megszerezni kívánt ingatlan.

 (5) A (2) bekezdésben meghatározott viszonosság fennállását mindaddig vélelmezni kell, ameddig eltérő állásfoglalást 
a külpolitikáért felelős miniszter nem ad ki.

5. § (1) Közérdek sérelmének minősül, ha a kérelmező természetes személy
a) kiutasítás,
b) beutazási és tartózkodási tilalom,
c) elfogatóparancs, vagy
d) szabadságvesztés büntetés
hatálya alatt áll, vagy ha a  közérdek sérelme egyéb közbiztonsági, közrendi vagy közegészségügyi okból 
megállapítható.

 (2) A fővárosi és megyei kormányhivatal
a) az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakra vonatkozóan a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalt,
b) az (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra vonatkozóan az Országos Rendőr-főkapitányságot,
c) az (1)  bekezdés d)  pontjában foglaltakra vonatkozóan a  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások 

Központi Hivatalát
keresi meg.

 (3) Megvalósul a  közérdek sérelme, amennyiben az  illetékes szerv az  (1)  bekezdés a)–d)  pontjaiban foglaltakkal 
összefüggésben azt a  tájékoztatást nyújtja, hogy a  kérelmező szerepel az  információ alapjául szolgáló 
nyilvántartásban.

 (4) Jogi személy kérelmező esetén a közérdek sérelme különösen akkor valósul meg, ha a fióktelep vagy kereskedelmi 
képviselet
a) adószámát az állami adóhatóság felfüggesztette vagy törölte,
b) a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló törvény szerint alkalmazott 

tevékenység korlátozására vonatkozó intézkedés hatálya alatt áll,
c) felszámolás, kényszertörlés, vagy a Fiókteleptv. szerinti megszüntetési eljárás alatt áll.

6. § (1) A  fővárosi és megyei kormányhivatal abban a  kérdésben, hogy az  ingatlanszerzés sért-e önkormányzati érdeket, 
a kérelem érkezésétől számított 8 napon belül megkeresi az ingatlan fekvése szerint illetékes települési, Budapesten 
a  fővárosi kerületi önkormányzat polgármesterét, a  Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület 
tekintetében a főpolgármestert (a továbbiakban együtt: polgármester).

 (2) Önkormányzati érdek sérelmének minősül, ha az  ingatlanszerzés a  települési önkormányzat, vagy a  Fővárosi 
Önkormányzat törvényben meghatározott kötelező vagy az  általa önként vállalt helyi közügyet érintő 
önkormányzati érdekét sérti.
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 (3) A  polgármester a  megkeresés kézhezvételétől számított harminc napon belül értesíti a  fővárosi és megyei 
kormányhivatalt az  önkormányzati érdek sérelmének fennállásáról. A  határidő elmulasztása esetén úgy kell 
tekinteni, hogy az ingatlanszerzéssel az önkormányzati érdek nem sérül.

7. § (1) A  4.  § (1)  bekezdés b)  pontja alapján történő ingatlanszerzés esetén a  fővárosi és megyei kormányhivatal 
az  engedélyt megadó határozatban előírja, hogy a  kérelmező legkésőbb a  tulajdonszerzést követő 90. naptól 
kezdődően köteles életvitelszerűen Magyarországon lakni és tevékenységi körébe tartozó gazdasági tevékenységet 
folytatni.

 (2) Az  életvitelszerű Magyarországon lakás megkezdésének elmaradása, annak megszűnése, vagy a  gazdasági 
tevékenység megszűnése esetén az  ingatlanszerzőnek az  ingatlant az  életvitelszerű lakhatás megkezdésének 
elmulasztott határidejét, az  életvitelszerű Magyarországon lakás megszűnését, vagy a  gazdasági tevékenység 
megszűnését követő 1 éven belül el kell idegenítenie. Ha ez  az időpont nem állapítható meg, az  elidegenítésnek 
a fővárosi és megyei kormányhivatal tudomására jutástól számított 1 éven belül kell megtörténnie.

8. § (1) Diplomáciai, konzuli képviselet, valamint ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi szervezet ingatlanszerzése esetén 
a 4–7. § rendelkezései nem alkalmazandók.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti esetben a  fővárosi és megyei kormányhivatal a  kérelem és mellékletei megküldésével 
megkeresi a külpolitikáért felelős minisztert.

 (3) A  fővárosi és megyei kormányhivatal a  diplomáciai, konzuli képviselet, valamint ezekkel egy tekintet alá eső 
nemzetközi szervezet számára az  ingatlanszerzést engedélyezi, amennyiben a  megkeresés eredményeként 
megállapítható a  nemzetközi szerződés vagy viszonosság fennállása; ellenkező esetben az  ingatlanszerzés iránt 
benyújtott kérelmet el kell utasítani.

9. § (1) Külföldi által árverés útján megszerezni kívánt ingatlanra vonatkozó tulajdonszerzéshez a  fővárosi és megyei 
kormányhivatal a külföldi részére az engedélyt előzetesen adja ki. Az előzetesen kiadott engedély (a továbbiakban: 
előzetes engedély) meghatározott ingatlanra vonatkozó adatokat nem tartalmaz, az  egy, a  fővárosi és megyei 
kormányhivatal illetékességi területén fekvő bármely – árverésen megvásárlásra felkínált – ingatlan megszerzésére 
jogosít.

 (2) Az előzetes engedély a jogerőre emelkedésétől számított egy évig hatályos.
 (3) Az  előzetes engedély kiadása iránti eljárás során a  2.  § (2)  bekezdés b) és c)  pontja, a  4.  § (1)  bekezdése és 

(2) bekezdés a) pontja, a 6. §, valamint a 8. § nem alkalmazható.
 (4) Az  előzetes engedélyt a  fővárosi és megyei kormányhivatal megadja, amennyiben a  tulajdonszerzés közérdeket 

nem sért.
 (5) Árverés útján történő ingatlanszerzés esetén a  tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésének feltétele, 

hogy a  fővárosi és megyei kormányhivatal az  előzetes engedélyt az  árverési jegyzőkönyv másolata alapján 
az  árverésen vett ingatlan címét és a  település nevével megjelölt helyrajzi számát tartalmazó záradékkal lássa el. 
A  fővárosi és megyei kormányhivatal a  kérelmező záradékolás iránti kérelmének benyújtásától számított 8 napon 
belül jár el. Végrehajtási árverés esetén a záradékolás iránti kérelmet a végrehajtó vagy az árverési vevő terjeszti elő.

 (6) Nem látható el záradékkal az előzetes engedély, ha az árverés időpontjában az előzetes engedély nem volt hatályos.

10. §  A fővárosi és megyei kormányhivatal nyilvántartást vezet:
a) a külföldiek magyarországi ingatlanszerzésére vonatkozó eljárásokkal összefüggésben az engedélyt megadó 

határozatok, a kérelmet elutasító határozatok és az eljárást megszüntető végzések számáról,
b) a magyarországi ingatlant szerző külföldiek állampolgárságáról,
c) a külföldiek által megszerzett magyarországi ingatlanok jogi jellegéről,
d) a külföldiek által megszerzett magyarországi ingatlanokon elhelyezkedő épületek fő rendeltetés szerinti 

jellegéről,
e) a külföldiek által megszerzett magyarországi ingatlanok megszerzésének jogcíméről.

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
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12. §  Hatályát veszti a külföldiek ingatlanszerzéséről szóló 7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelethez

Kérelem
ingatlanszerzés engedélyezése iránt

a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről 
szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet ( a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján

1. A kérelmező:

o külföldi természetes személy

o külföldi jogi személy magyarországi fióktelepe vagy kereskedelmi képviselete

o diplomáciai, konzuli képviselet, illetve ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi szervezet

A kérelmező neve:

(A kérelmező képviselőjének neve:)

A kérelmező lakcíme/székhelye:

(A kérelmező képviselőjének lakcíme/székhelye:)

Állampolgárság/honosság:

E-mail:*

Tel./fax:*

* Nem kötelező megadni.

2/A. Az ingatlan:

A megszerezni kívánt ingatlan címe:

A megszerezni kívánt ingatlan helyrajzi száma:

A megszerezni kívánt ingatlan jogi jellege:

Az ingatlanon elhelyezkedő épületek fő rendeltetés szerinti jellege:

Az ingatlan megszerzésének jogcíme:

2/B. Árverés útján kívánok ingatlant vásárolni a fővárosi/megyei kormányhivatal illetékességi területén:** o

** A 2/B. pont szerinti esetben a 2/A. pontot nem kell kitölteni.
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3. Az ingatlanszerzés speciális körülményei:
o  a tulajdonszerzés célja a közös tulajdon megszüntetése

o  külföldi természetes személyként Magyarországon folyamatosan legalább 5 éve bejelentett lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkezem, és ez idő alatt összesen legalább 3 évig foglalkoztatási jogviszonyban álltam

o  a fenti speciális körülmények egyike sem áll fenn

A külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről 
szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet alapján kérem az ingatlanszerzésre vonatkozó engedély kiadását.

Kelt:       Aláírás:

Mellékletek:

Mellékletek száma:

Mellékletek felsorolása:

Mellékletként csatolt nyilatkozatok:***

*** Csak az adott ügy vonatkozásában releváns nyilatkozatokat kell csatolni.

1. függelék

A kérelmet az  egyéni vállalkozóról és az  egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni vállalkozóként vagy egyéni 
cég tagjaként nyújtom be, Magyarországon kívánok életvitelszerűen lakni és gazdasági tevékenységet folytatni, 
valamint a  megszerezni kívánt ingatlan szükséges e  gazdasági tevékenységem folytatásához. Tudomásul veszem, 
hogy az  ingatlanszerzés engedélyezése esetén a  külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem 
minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 7.  §-ának megfelelően 
legkésőbb a  tulajdonszerzést követő 90. naptól kezdődően köteles vagyok életvitelszerűen Magyarországon lakni 
és a vállalkozás vagy az egyéni cég tevékenységi körébe tartozó gazdasági tevékenységet folytatni. Az életvitelszerű 
Magyarországon lakás vagy a gazdasági tevékenység megszűnése esetén az ingatlant 1 éven belül köteles vagyok 
elidegeníteni.

Kelt:         Aláírás:

  .................................................................

2. függelék

A külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről 
szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 2.  § (2)  bekezdés a)  pont ab)  alpontjában, c)  pontjában, valamint 
a  (3)  bekezdés a)–b)  pontjában előírt mellékletek közül az  alábbi dokumentumokat kívánom benyújtani, azok 
beszerzése iránt az engedélyező hatóság intézkedését nem kérem:
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….

Kelt:         Aláírás:

  ..........................................................
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3. függelék

Hozzájárulok ahhoz, hogy az  ingatlanra vonatkozó tulajdonszerzést engedélyező hatóság a  kérelem elbírálásának 
érdekében megkeresse a  hatáskörrel rendelkező hatóságokat a  külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású 
földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 5.  § 
(1) bekezdésében foglaltakról történő tudomásszerzés érdekében.

Kelt:         Aláírás:

  .......................................................

2. melléklet a 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelethez

Nyilatkozat

Alulírott

Név:
Születési név:
Születési idő:
Születési hely:
Anyja neve:
Állampolgárság/honosság:
Lakcím/székhely:

kijelentem, hogy az

Ingatlan címe:
Ingatlan helyrajzi száma:

ingatlan tulajdonjogát ................................................................ jogcímen

A tulajdonszerző neve:
A tulajdonszerző lakcíme/székhelye:
Állampolgársága/honossága:

-ra átruházni szándékozom.

Jelen nyilatkozatot a  külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő 
tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet alapján történő ingatlanszerzés engedélyezése iránti 
eljárás megindításához szükséges kérelem benyújtása céljából adtam, más eljárásban a nyilatkozat nem használható 
fel.

Kelt:      Aláírás:

Tanú:      Tanú:

Aláírás:     Aláírás:

Név:      Név:

Lakcím:     Lakcím:
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A Kormány 252/2014. (X. 2.) Korm. rendelete
a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló  
112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet, valamint a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások 
finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés m) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 
112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a  szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) 
Korm. rendelet 17. §-a a következő (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5b) A  szociális foglalkoztatás 2015. évi támogatására általános pályázatot nem kell kiírni, a  2014. december 
31-én hatályos támogatási szerződések hatálya 2015. december 31-éig meghosszabbodik, a  támogatási időszak 
2015. december 31-éig tart.”

2. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló  
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 
a következő 28. §-sal egészül ki:
„28.  § (1) A  támogató szolgáltatás, a  közösségi alapellátások, az  alacsonyküszöbű ellátás, az  utcai szociális munka 
és a krízisközpont 2015. évi finanszírozására általános pályázatot nem kell kiírni, a 2014. december 31-én hatályos 
finanszírozási szerződések hatálya 2015. december 31-éig meghosszabbodik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatások tekintetében a finanszírozási időszak 2015. december 31-éig tart.”

3. §  A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 
23. §-ában a „2014.” szövegrész helyébe a „2015.” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 253/2014. (X. 2.) Korm. rendelete
a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó beruházásokkal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 
szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó beruházásokkal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 253/2014. (X. 2.) Korm. rendelethez

Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 11. sorral egészül ki:

(A) (B) (C)

(1.) (A beruházás megnevezése) (Kedvezményezett neve) (Beruházás azonosító adatai)

„

11. Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény 
fejlesztése

Kisvárda Város Önkormányzata Kisvárda közigazgatási 
területén fekvő, 945, 0176/1, 
0177/1 helyrajzi számú 
ingatlan 

”

A Kormány 254/2014. (X. 2.) Korm. rendelete
a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság társasági részesedéseinek állam javára történő 
megszerzésére irányuló ügylet nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

A Kormány a  tisztességtelen piaci magatartás és a  versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 97.  §-ában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24/A. §-a 
alapján a  Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 
7. B. ép. 2. em., cégjegyzékszám: 01-10-047258) társasági részesedéseinek az állam nevében eljáró Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megszerzését közérdekből nemzetstratégiai jelentőségű 
összefonódásnak minősíti.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1558/2014. (X. 2.) Korm. határozata
a Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság XIV. ülésén elfogadott és fenntartott ajánlások 
jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyólag tudomásul veszi a Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság 2013. október 2-án Szentgotthárdon 

megtartott XIV. ülésén kidolgozott és elfogadott, valamint a  Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság előző 
ülésén elfogadott ajánlások teljesítésének állásáról folytatott kölcsönös tájékoztatást követően fenntartott, 
az 1. mellékletben közzétett ajánlásokat;

 2. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét mint a nemzetpolitikáért felelős minisztert, hogy a Magyar–Szlovén 
Kisebbségi Vegyes Bizottság ajánlásainak tudomásulvételéről értesítse az érintett feleket;

Felelős: miniszterelnök általános helyettese
Határidő: e határozat közzétételét követő 15 nap

 3. felhívja a  feladat- és hatáskörrel rendelkező minisztereket, hogy az  1.  melléklet 1.  pontjában közzétett ajánlások 
végrehajtásának lehetőségét vizsgálják meg az alábbiak szerint:
a) az ajánlások 1. pontja tekintetében:

Felelős: nemzetiségpolitikáért felelős miniszter
Határidő: 2014. december 31.

b) az ajánlások 2. pontja tekintetében:
Felelős: nemzetiségpolitikáért felelős miniszter
 államháztartásért felelős miniszter
Határidő: 2014. december 31.

c) az ajánlások 4. pontja tekintetében:
Felelős: az agrárágazat oktatási feladatainak ellátásáért felelős miniszter
Határidő: 2015. május 30.

 4. felhívja a  feladat- és hatáskörrel rendelkező minisztereket, hogy az  1.  melléklet 2.  pontjában közzétett ajánlások 
végrehajtásának lehetőségét vizsgálják meg az alábbiak szerint:
a) az ajánlások 1. pontja tekintetében:

Felelős: oktatásért felelős miniszter
Határidő: 2014. december 31.

b) az ajánlások 5. pontja tekintetében:
Felelős: közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter
Határidő: 2014. október 31.

c) az ajánlások 6. pontja tekintetében:
Felelős: oktatásért felelős miniszter
 államháztartásért felelős miniszter
Határidő: 2014. december 31.

d) az ajánlások 7. pontja tekintetében:
Felelős: oktatásért felelős miniszter
Határidő: 2014. december 31.

e) az ajánlások 8. pontja tekintetében:
Felelős: nemzetiségpolitikáért felelős miniszter
 nemzetpolitikáért felelős miniszter
Határidő: 2014-ben folyamatos

f ) az ajánlások 10. pontja tekintetében:
Felelős: nemzetiségpolitikáért felelős miniszter
 nemzetpolitikáért felelős miniszter
Határidő: 2014. december 31.
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g) az ajánlások 11. pontja tekintetében:
Felelős: oktatásért felelős miniszter
 kultúráért felelős miniszter
Határidő: 2014-ben folyamatos

h) az ajánlások 13. pontja tekintetében:
Felelős: kultúráért felelős miniszter
 nemzetpolitikáért felelős miniszter
Határidő: 2014. október 31.

i) az ajánlások 14. pontja tekintetében:
Felelős: nemzetiségpolitikáért felelős miniszter
 kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős miniszter
Határidő: 2014. december 31.

j) az ajánlások 16. pontja tekintetében:
Felelős: oktatásért felelős miniszter
Határidő: 2014. december 31.

k) az ajánlások 17. pontja tekintetében:
Felelős: kulturális örökség védelméért felelős miniszter
Határidő: 2015. december 31.

l) az ajánlások 19. pontja tekintetében:
Felelős: nemzetpolitikáért felelős miniszter
 kultúráért felelős miniszter
Határidő: 2015. december 31.

m) az ajánlások 21. pontja tekintetében:
Felelős: nemzetiségpolitikáért felelős miniszter
 államháztartásért felelős miniszter
Határidő: 2014-ben folyamatos

n) az ajánlások 24. pontja tekintetében:
Felelős: oktatásért felelős miniszter
Határidő: 2014-ben folyamatos

o) az ajánlások 27. pontja tekintetében:
Felelős: nemzetpolitikáért felelős miniszter
 kultúráért felelős miniszter
Határidő: 2014. október 31.

 5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1558/2014. (X. 2.) Korm. határozathoz

 1. A Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság 2013. október 2-án Szentgotthárdon tartott XIV. ülésén a következő 
ajánlásokat fogalmazta meg a két ország kormányai számára:
1. A KVB javasolja a  Feleknek, hogy vizsgálják meg egy multimédiás kulturális intézmény létrehozásának 

lehetőségét a szlovén nemzetiség számára, amelyben művészeti galéria, könyvtár és olvasóterem is működik.
2. A KVB mindkét Félnek javasolja, hogy a  folyó és a  jövő évben ne csökkenjen a  nemzetiségeknek szánt 

források mértéke az előző évekhez viszonyítva.
3. A KVB javasolja a  szlovén Félnek, hogy a  nemzetiségileg vegyesen lakott területen a  községek esetleges 

átszervezése, összevonása esetén kérje ki a  Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség 
véleményét.

4. A KVB ajánlja a Feleknek, hogy vizsgálják meg az önkéntes és kötelező továbbképzések anyanyelven történő 
biztosításának a lehetőségét a muravidéki magyar és a Rába-vidéki szlovén gazdák számára.
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5. A KVB javasolja a  magyar Félnek, hogy a  következő nemzetiségi helyi választások során keresse a  szlovén 
nemzetiségi önkormányzat megalakításának lehetőségét Orfaluban.

 2. A Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság az  előző ülésén elfogadott ajánlások teljesítésének állásáról 
folytatott kölcsönös tájékoztatást követően a következő ajánlások fenntartásában állapodott meg:
1. A KVB üdvözli a  Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretén belül megvalósuló, 

a  Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. tárgyú projektet, amelynek vezető partnere 
az  apátistvánfalvai kétnyelvű általános iskola, valamint számít a  projekt megvalósításának zavartalan 
folytatására és befejezésére.

2. A KVB megállapítja, hogy a  Szlovén Köztársaság Alkotmánya 80.  cikkelye harmadik bekezdése értelmében 
a  szlovén parlamentbe minden alkalommal a  magyar nemzeti közösség egy képviselőjét is megválasztják. 
A  KVB javasolja, hogy Magyarország a  szlovén nemzetiség számára tegye lehetővé, hogy a  magyar 
parlamentben nemzetiségi szószólója legyen.

3. A KVB megállapítja, hogy a  magyar Fél tájékoztatta a  szlovén Felet arról, hogy a  Kétvölgy és Felsőszölnök 
közötti út kiépítésben az előző évhez viszonyítva jelentős előrehaladás történt, és a műszaki tényezők alapján 
az út építése 2013. november 30-ig megvalósítható.

 A KVB megállapítja, hogy a  Pesti Központi Kerületi Bíróság döntése váratlanul elrendelte az  útépítéssel 
kapcsolatos munkálatok leállítását. A  magyar Fél megerősítette, hogy elkötelezett az  útépítés mielőbbi 
megvalósítása mellett és ehhez minden törvényes eszközt biztosít.

 A KVB szorgalmazza, hogy a  magyar Fél – elkötelezettségének megfelelően – minden törvényes eszközzel 
segítse elő, hogy az útépítés a kitűzött határidőig befejeződjön.

4. A KVB üdvözli a  szlovén Félnek az  olasz és a  magyar nemzeti közösségről szóló törvény előkészítésébe 
fektetett eddigi törekvéseit. A KVB javasolja a szlovén Félnek, folytassa a törvény előkészítésével kapcsolatos 
tevékenységeit, és a  törvény előkészítése során tekintse át azokat a  törvényi kereteket és lehetőségeket, 
amelyek lehetővé teszik a magyar községi nemzeti önkormányzati közösségek közvetlen finanszírozását.

5. A KVB megállapítja, hogy a  két ország kormánya, 2009. november 27-ei, második találkozóján elfogadott 
közös nyilatkozatban kötelezettséget vállalt a kétnyelvű területek közigazgatási dolgozói továbbképzésében 
történő további együttműködésre.

 A KVB tudatában van annak, hogy mindkét országban romlottak a  gazdasági-pénzügyi körülmények, így 
a kérdés rendezése érdekében mindkét félnek javasolja, hogy biztosítsa a kiemelt munkahelyeken dolgozó 
közalkalmazottak nemzetiségi nyelvi történő továbbképzését, és azt mindkét oldalon a  nemzetiségi 
közösség országos önkormányzataival egyeztetve, a  járási hivatalok és a  Nemzeti Közigazgatási Intézet 
közreműködésével valósítsa meg.

 A KVB kéri a  szlovén Felet, hogy a  Közalkalmazottak bérezéséről szóló törvény módosítása előtt kérje ki 
az Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség véleményét.

6. A KVB megállapítja, hogy az Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmények 
zavartalan működése érdekében, a magyar Fél az intézmények fenntartásához szükséges további támogatási 
forrásokat az  Országos Szlovén Önkormányzat 2013-as évi költségvetésében biztosítja. A  KVB javasolja 
a  magyar Félnek az  intézmények fenntartásához szükséges költségvetési források hosszú távú és idejében 
történő biztosítását 2014-től is.

7. A KVB megállapítja, hogy a magyar Fél a 2012/2013-as tanévre biztosította a forrásokat a Rába-vidéki szlovén 
pedagógiai szaktanácsadó működéséhez, és üdvözli a  2013/2014-es tanévre szóló támogatási szerződés 
aláírását is.

 A KVB javasolja a  magyar Félnek, hogy keressen hosszú távú megoldást a  Rába-vidéki szlovén pedagógiai 
szaktanácsadó működésének finanszírozásához.

 A KVB javasolja a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség égisze alatt működő magyar nyelvi 
szaktanácsos biztosítását.

8. A KVB üdvözli a  Szlovénia–Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program készítését, amely 
lehetővé teszi közös fejlesztések, együttműködések, partnerségek és stratégiai projektek összekapcsolását. 
A  KVB javasolja a  Feleknek, hogy a  2014–2020 közötti európai pénzügyi perspektíva figyelembevételével 
törekedjenek arra, hogy a  nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és intézmények a  határ menti 
együttműködés keretében fenntartható együttműködéseket tudjanak kialakítani, és az  uniós fejlesztésű 
projektekben számukra is biztosított legyen az  önrész és az  előfinanszírozás lehetősége. A  KVB üdvözli 
a  Szlovén Köztársaság Kormányának döntését, amellyel 2013 júniusában jóváhagyta a  Szlovén Köztársaság 
Regionális- és Vidékfejlesztési Közalapja Általános Működési Szabályzatának módosításait és kiegészítéseit.
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 A KVB javasolja a nemzetiségi közösségek aktív bevonását a pályázati bírálóbizottság munkájába.
 A KVB üdvözli a  szlovén Félnél elért eredményeket az  EU-projektekhez szükséges önrész biztosításánál, 

hiszen az  Endogén regionális politikai intézkedések megvalósításáról szóló rendelet 2013-ban közzétett, 
13.  cikkelye úgy rendelkezik, hogy a  regionális fejlesztési megállapodások keretén belül, a  közvetlenül 
az  EU-forrásokból támogatott, a  nemzeti közösségek gazdasági alapjaival kapcsolatos megoldásokat 
biztosító regionális projekteknél, a Gazdasági Fejlesztési és Technológiai Minisztérium költségvetési forrásai 
önrész biztosítására is fordíthatók.

9. A KVB üdvözli a  két kormányfő által 2012. november 26-án, Ljubljanában aláírt, a  Szlovén Köztársaság 
Kormánya és Magyarország Kormánya közötti, határon átnyúló közúti kapcsolatok fejlesztéséről szóló 
Keretegyezményt. A  KVB támogatja, hogy a  két ország közlekedésért felelős minisztériumainak képviselői 
a  két nemzeti közösség javaslatainak figyelembevételével mielőbb kezdjék el a  szakértői egyeztetéseket 
a  Keretegyezmény melléklettel történő kiegészítéséről. A  melléklet tartalmazná a  meglévő és a  tervezett 
közúti kapcsolatok listáját, különös tekintettel a  2014 és 2020 között megvalósításra javasolt új 
határkeresztező közúti kapcsolatokra.

10. A KVB mindkét Félnek javasolja, hogy segítse elő a 2014–2020 közötti európai uniós finanszírozási keretből, 
illetve a  saját költségvetéséből a  szlovéniai Népújság és a  magyarországi Porabje lapok közös ifjúsági 
mellékletének kiadását.

11. A KVB ismételten felhívja mindkét Fél figyelmét, hogy lejárt az  1992. szeptember 2-án, Budapesten aláírt, 
„Egyezmény a  Szlovén Köztársaság és a  Magyar Köztársaság közötti Kulturális-, Oktatás- és Tudományos 
Együttműködés” hatálya. A  KVB javasolja mindkét félnek, hogy a  magyar-szlovén kulturális, oktatási és 
tudományos együttműködés elmélyítése érdekében tegyen lépéseket az  új egyezmény megkötése 
érdekében.

12. A KVB továbbra is javasolja a  magyar Félnek, hogy a  Ljubljanai Magyar Nagykövetség, a  felmerülő igények 
alapján biztosítson rendszeres konzuli fogadónapokat Lendván.

13. A KVB javasolja a  magyar Félnek, hogy adományozzon a  Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti 
Közösség részére egy Zala György szobrot.

14. A KVB javasolja a magyar Félnek, hogy vizsgálja meg – a szlovén nemzetiség igénye alapján – egy kutatóhely 
létesítését. A  KVB javasolja a  szlovén Félnek, hogy a  meglévő lendvai kutatási infrastruktúra keretén belül 
biztosítsa a kutatási tevékenység zavartalan működésének lehetőségeit.

15. A KVB megállapítja, hogy a Szlovén Köztársaság már megfelelő számú ösztöndíjat biztosít a magyar nemzeti 
közösség tagjai részére. A  KVB üdvözli, hogy a  magyar állam által a  középiskolások számára biztosított 
nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjban részesülők között 2013-tól szlovén nemzetiségi diákok is vannak.

16. A KVB javasolja a szlovén Félnek, hogy a muravidéki kétnyelvű oktatás módszertanának erősítésére a magyar 
közösségnek biztosítson pedagógiai szaktanácsost a kétnyelvű oktatáshoz és a magyar nyelv mint környezeti 
nyelv tanításához. A  KVB javasolja a  magyar félnek, hogy vizsgálja meg a  Rába-vidéki mobil pedagógiai 
asszisztensek alkalmazásának lehetőségét.

 A KVB javasolja a Feleknek, hogy vizsgálják meg – a magyarországi szlovén nemzeti közösség és a muravidéki 
magyarság igényeinek megfelelően – anyaországi vendégtanárok fogadásának lehetőségeit iskoláikban.

17. A KVB javasolja a  kétoldalú kulturális örökségvédelmi szakmai kapcsolatok felújítását, valamint közös 
szlovén-magyar szakmai program kidolgozását az  épített kulturális örökség kutatására, ápolására és 
megőrzésére, bevonva a két nemzetiségi közösség képviselőit.

 A KVB mindkét Félnek javasolja, hogy a közös célok elérése érdekében folyamodjanak európai forrásokért is.
18. A KVB üdvözli a  szlovén közösség központi kulturális intézménye, a  szentgotthárdi Szlovén Kulturális és 

Információs Központ működésének támogatásáról szóló döntést.
 A KVB javasolja a  magyar Félnek, hogy hosszú távon is tegye lehetővé a  finanszírozás biztosítását, amely 

lehetővé teszi a központ kulturális és nonprofit tevékenységének folytonosságát.
19. A KVB megállapítja, hogy a  szlovén Fél elkészítette a  Szlovén Köztársaságban élő olasz és magyar nemzeti 

közösség tagjai nemzetiségi és nyelvi meghatározásáról szóló tanulmány tervezetének javaslatát. A  KVB 
javasolja továbbá mindkét Félnek egy olyan határon átnyúló EU-s projekt kidolgozását, amely lehetővé tenné 
a  Muravidék egyes településein élő magyarok nemzeti és nyelvi hovatartozásáról a  kérdőíves felméréssel 
történő adatfelvételt.

20. A KVB üdvözli, hogy a  magyar Fél támogatásának köszönhetően a  Radio Monošter finanszírozásában 
és az  adásidő emelkedésében jelentős előrelépést történt. A  KVB megállapítja, hogy a  magyar Fél által 
biztosított 2012. évi többlettámogatás beépült az  OSZÖ 2013. évi költségvetési támogatásába, aminek 
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köszönhetően a Radio Monošter alapvető működési költségei biztosítottak. A KVB javasolja a magyar Félnek, 
hogy a jövőben is biztosítson elegendő forrást a Radio Monošter zavartalan működéséhez.

21. A KVB üdvözli az Országos Szlovén Önkormányzat felsőszölnöki székháza felújítási támogatásának I. ütemére 
vonatkozó döntést. A  KVB javasolja a  magyar Félnek, hogy 2014. évben biztosítsa a  szükséges felújítási 
munkálatok II. ütemének elvégzését finanszírozó forrásokat a  megnövekedett feladatellátás feltételeinek 
biztosítása céljából.

22. A KVB üdvözli a  szentgotthárdi Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Gyűjtemény mint 
a  szlovén nemzetiség bázismúzeuma jogi státusának rendezését, és a  működéshez szükséges szakmai 
személyzet és források biztosítását.

 A KVB üdvözli a  szlovén Fél nyitottságát, hogy megoldást találjon a  Lendvai Könyvtár és a  lendvai 
Galéria-Múzeum központi magyar nemzetiségi státusának rendezésére.

23. A KVB javasolja a  szlovén Félnek, hogy a „Magyar nyelv mint második nyelv külső differenciálása a Lendvai 
Kétnyelvű Középiskolában” című kísérleti projekt befejezését követően is tegye lehetővé a lendvai kétnyelvű 
középiskolában a  szlovéniai egynyelvű iskolákból érkező diákok számára a  magyar nyelv külön csoportban 
történő tanulását (a magyar mint második nyelv).

 A KVB javasolja a szlovén Félnek, hogy a jövőben is biztosítsa a feltételeket a „Egyidejű írás- és olvasástanítás 
magyar és szlovén nyelven a  kétnyelvű általános iskolában” kísérleti projekt megvalósításához. A  KVB 
javasolja, hogy vizsgálja meg a két projekt folytatásához további európai források bevonásának biztosítását.

24. A KVB javasolja a  magyar Félnek, biztosítson állami ösztöndíjas hallgatók számára betölthető kapacitást 
a  szlovén nemzetiségű hallgatóknak a  Nyugat-magyarországi Egyetem keretében működő, szombathelyi 
Savaria Egyetemi Központ Szlovén Nyelv és Irodalom Intézeti Tanszékén és a budapesti ELTE-n.

 A KVB mindkét Félnek javasolja évfolyamonként egy beiratkozott hallgató (magyar és szlovén nyelv tanulása) 
esetén is a tanulmányi lehetőségek feltételeinek megvizsgálását.

 A KVB mindkét Félnek javasolja, hogy továbbra is tegye lehetővé az  anyanyelv ingyenes tanulását 
az egyetemek nappali tagozatos hallgatói számára.

25. A KVB javasolja a  Feleknek a  nemzetiségileg vegyesen lakott térség úthálózatának minőségi javítását, 
felújítását és karbantartását a két nemzetiségi közösség javaslatai figyelembevételével.

26. A KVB javasolja mindkét Félnek a  két országban folyó akkreditált pedagógiai továbbképzés kölcsönös 
elismerését és a pedagógusok minősítési rendszerébe történő bevonását.

27. A KVB javasolja, hogy a  szlovén Fél a  továbbiakban is – és megfelelő időbeni ütemezéssel – biztosítsa 
a Rába-vidéki kétnyelvű iskolák iskolán kívüli szlovén anyanyelvi kulturális tevékenységének finanszírozását 
(szlovén mentorok, illetve csoportvezetők).

 A KVB javasolja a  magyar Félnek, hogy az  eddigi gyakorlatnak megfelelően továbbra is biztosítsa 
a muravidéki kétnyelvű iskoláknak az iskolán kívüli magyar anyanyelvi kulturális tevékenység finanszírozását 
(magyar mentorok, illetve csoportvezetők).

28. A KVB ismételten javasolja mindkét Félnek, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a  két nemzeti 
közösség tagjai számára a  határ mindkét oldalán biztosítsa a  gazdasági alapot megteremtő rendszer 
kialakítását az Európai Uniós források bevonásával.

A Kormány 1559/2014. (X. 2.) Korm. határozata
a Szlovén Köztársaság Kormánya, Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között 
a Többnemzeti Szárazföldi Kötelékről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott 
felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  Szlovén Köztársaság Kormánya, Magyarország Kormánya és az  Olasz Köztársaság Kormánya között 

a Többnemzeti Szárazföldi Kötelékről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza a  honvédelmi minisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Megállapodás bemutatott szövegének 

– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
 3. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges 

meghatalmazási okiratot adja ki;
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 4. elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges 
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását, a törvényjavaslat előadójának a Kormány 
a honvédelmi minisztert jelöli ki;

 5. felhívja a  honvédelemi minisztert arra, hogy a  Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott 
felhatalmazásról szóló határozatot, valamint a  Megállapodás rendelkezésre álló szövegét az  Országgyűlés 
Honvédelmi és rendészeti bizottsága, valamint Külügyi bizottsága részére – e  határozat elfogadását követően 
haladéktalanul – küldje meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1560/2014. (X. 2.) Korm. határozata
az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar 
katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 47. cikk (3) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a következő határozatot hozza:
 1. Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai 

szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat a következő 7. ponttal egészül ki:
[A Kormány a Magyar Köztársaság szövetségesi kötelezettségeinek teljesítése és a NATO katonai képességének fokozása, 
valamint az  afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveletei végrehajtásának érdekében, 
az  Észak-atlanti Tanácsnak az  ISAF misszió átvételére vonatkozó 2003. augusztus 11-ei döntése alapján, az  Alkotmány 
40/C. § (1) bekezdésében foglalt jogkörénél fogva]
„7. engedélyezi, hogy a  Magyar Honvédség állományából legfeljebb 30 fős (váltási időszakban 60 fő) Biztosító 
Szakasz az  ISAF vagy az  azt felváltó, NATO vezetésű támogató műveletben, a  közreműködő erők védelmében és 
biztosításában részt vegyen.”

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1561/2014. (X. 2.) Korm. határozata
az Új Széchenyi Terv struktúraváltás támogatása az onkológiai centrumok, a járó- és fekvőbeteg ellátás 
fejlesztésével című, TIOP 2.2.6/12/1/A és TIOP 2.2.6/12/1/B, valamint az egészségügyi alapellátás, 
egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése című, ÉMOP-4.1.1/B-12 és NYDOP-5.2.1/A-12 
konstrukciók pályázataival összefüggő többletkapacitás kérelmek előzetes befogadásáról

A Kormány – az  egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 11/A.  § (2)  bekezdése 
alapján – jóváhagyja az Új Széchenyi Tervnek a struktúraváltás támogatása az onkológiai centrumok fejlesztésével 
című pályázata, valamint a  struktúraváltás támogatása a  járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével című pályázata, 
továbbá az  egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztését célzó pályázat kapcsán 
az  1.  mellékletben meghatározott többletkapacitások előzetes befogadását, azzal, hogy a  többletkapacitás-
befogadás finanszírozási igénye nem ronthatja az Egészségbiztosítási Alapnak a Kormány által a 2015–2016. évekre 
jóváhagyott költségvetési egyenlegét.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1561/2014. (X. 2.) Korm. határozathoz

 1. TIOP 2.2.6/12/1/A Struktúraváltás támogatása az onkológiai centrumok fejlesztésével

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen – előzetes többletkapacitás befogadás 

Fekvőbeteg-szakellátás

Szakma- 

kód
Szakma Aktív ágy

Többletkapacitásnak minősülő eszköz 

befogadása
db Súlyszám/év

Finanszírozási szerződés 

megkötésének tervezett 

időpontja

1201 Sugárterápia 10
Lineáris gyorsító, Sztereotaxiás 
eszköz

1
1800 2015. 03. 01.

– Kúraszerű ellátás – – –

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen – előzetes többletkapacitás befogadás 

Járóbeteg-szakellátás

Szakma- 

kód
Szakma

Heti 

szakorvosi 

óra

Heti nem 

szakorvosi óra
Többletkapacitásnak minősülő indexált OENO

Finanszírozási szerződés 

megkötésének tervezett 

időpontja

1201 Sugárterápia* 80 100 – 2015. 03. 01.
 
* A  mindenkor érvényes, egy kapacitás egységre jutó, szakma szerinti országos átlagos teljesítményvolumen keret (a továbbiakban: TVK) érték alapján 
meghatározandó volumen.

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Szeged – előzetes többletkapacitás befogadás 

Fekvőbeteg-szakellátás

Szakma- 

kód
Szakma Aktív ágy

Többletkapacitásnak minősülő 

eszköz befogadása
db

Finanszírozási szerződés 

megkötésének tervezett 

időpontja

1201

Sugárterápia –
Sztereotaxiás eszköz 

(*99M 9710)
1

2015. 03. 01.
Sugárterápia (brachyterápia) 
(Onkoterápiás Klinika)*

1 – –

Sugárterápia* (Nukleáris Medicina 
Intézet)

6 – –

 
* A mindenkor érvényes, egy kapacitás egységre jutó, szakma szerinti országos átlagos TVK érték alapján meghatározandó volumen.

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Szeged – előzetes többletkapacitás befogadás 

Járóbeteg-szakellátás

Szakma- 

kód
Szakma

Heti szakorvosi 

óra

Többletkapacitásnak minősülő 

indexált OENO
Pont/év

Finanszírozási 

szerződés 

megkötésének 

tervezett időpontja

6500
Izotópdiagnosztika (Nukleáris 
Medicina Intézet)

10

– 4 592 000

2015. 03. 01.

6501
Radioizotópos terápia (Nukleáris 
Medicina Intézet)

10

5401 Szövettan, kórszövettan 4 – 4 000 000

5400 Kórbonctan, kórszövettan 10

Molekuláris patológia 
(PCR) (indexált OENO: 
28930, 28935-28939, 

29920)

22 000 000

5000 Orvosi laboratóriumi diagnosztika 10 – 37 985 000
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok – előzetes többletkapacitás befogadás 

Járóbeteg-szakellátás

Szakma- 

kód
Szakma

Heti szakorvosi 

óra

Többletkapacitásnak minősülő eszköz 

és indexált OENO
Pont/év

Finanszírozási 

szerződés 

megkötésének 

tervezett időpontja

6500 Izotópdiagnosztika 35 SPECT/CT, Indexált OENO: 
3586B, 35274 

38 000 000 2014. 11. 01.
6501 Radioizotópos terápia 5

Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt., Szombathely – előzetes többletkapacitás befogadás 

Járóbeteg-szakellátás

Szakma- 

kód
Szakma

Heti szakorvosi 

óra
Többletkapacitásnak minősülő indexált OENO Pont/év

Finanszírozási szerződés 

megkötésének tervezett 

időpontja

– – –
Molekuláris patológia (PCR) (indexált 
OENO: 28934, 28935, 28939, 29950, 

29970)
15 437 400 2015. 01. 01.

 2. TIOP 2.2.6/12/1/B Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével

Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet, Bonyhád – előzetes többletkapacitás befogadás 

Fekvőbeteg-szakellátás

Szakmakód Szakma Beavatkozás/év Súlyszám/év
Finanszírozási szerződés 

megkötésének tervezett időpontja

0200; 0400; 1002; 
1000

Egynapos ellátás 220 120 2015. 01. 01.

Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján – előzetes többletkapacitás befogadás 

Járóbeteg-szakellátás
Szakma- 

kód
Szakma

Heti szakorvosi 

óra

Heti nem 

szakorvosi óra

Többletkapacitásnak minősülő eszköz és 

indexált OENO

Finanszírozási szerződés 

megkötésének tervezett időpontja

5109
MRI 
diagnosztika*

60 9 MRI 2015. 01. 01.

 
* A mindenkor érvényes, egy kapacitás egységre jutó, szakma szerinti országos átlagos TVK érték alapján meghatározandó volumen.

Szent Borbála Kórház, Tatabánya – előzetes többletkapacitás befogadás 

Fekvőbeteg-szakellátás

Szakma-kód Szakma Aktív ágy
Finanszírozási szerződés 

megkötésének tervezett időpontja

4602
Sürgősségi betegellátó egységben 
szervezett szakellátás (SBOII.)*

10 2015. 01. 01.

 
* A sürgősségi ellátási formák mindenkor érvényes havi fix összegű díjazására, továbbá a mindenkor érvényes, egy kapacitás egységre jutó, szakma szerinti országos 
átlagos TVK érték alapján meghatározandó volumenkeretre jogosult.
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Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet, Hatvan – előzetes többletkapacitás befogadás 

Fekvőbeteg-szakellátás

Szakma-kód Szakma Aktív ágy

Finanszírozási szerződés 

megkötésének tervezett 

időpontja

4602
Sürgősségi betegellátó egységben 
szervezett szakellátás (SBOI.)*

6 2015. 01. 01.

 
* A sürgősségi ellátási formák mindenkor érvényes havi fix összegű díjazására, továbbá a mindenkor érvényes, egy kapacitás egységre jutó, szakma szerinti országos 
átlagos TVK érték alapján meghatározandó volumenkeretre jogosult.

Deák Jenő Kórház, Tapolca  – előzetes többletkapacitás befogadás 

Fekvőbeteg-szakellátás

Szakma-kód Szakma Beteglétszám/nap
Finanszírozási szerződés 

megkötésének tervezett időpontja

0100
Belgyógyászat – krónikus nappali kórházi 
ellátás

6 2014. 11. 01.

Deák Jenő Kórház, Tapolca – előzetes többletkapacitás befogadás 

Járóbeteg-szakellátás
Szakma- 

kód
Szakma

Heti szakorvosi 

óra
Heti nem szakorvosi óra

Finanszírozási szerződés megkötésének 

tervezett időpontja

5703 Hidroterápia* 0 10 2014. 11. 01.
 
* A mindenkor érvényes, egy kapacitás egységre jutó, szakma szerinti országos átlagos TVK érték alapján meghatározandó volumen.

Szigetvári Kórház, Szigetvár – előzetes többletkapacitás befogadás 

Fekvőbeteg-szakellátás
Szakma- 

kód
Szakma Aktív ágy

Finanszírozási szerződés megkötésének 

tervezett időpontja

4602
Sürgősségi betegellátó egységben 
szervezett szakellátás (SBOI.)*

6 2015. 01. 01.

 
* A sürgősségi ellátási formák mindenkor érvényes havi fix összegű díjazására, továbbá a mindenkor érvényes, egy kapacitás egységre jutó, szakma szerinti országos 
átlagos TVK érték alapján meghatározandó volumenkeretre jogosult.

Szigetvári Kórház, Szigetvár – előzetes többletkapacitás befogadás 

Járóbeteg-szakellátás
Szakma- 

kód
Szakma

Heti szakorvosi 

óra

Heti nem 

szakorvosi óra

Többletkapacitásnak minősülő eszköz 

és indexált OENO

Finanszírozási szerződés megkötésének 

tervezett időpontja

5108
CT 
diagnosztika*

30 0 CT 2015. 01. 01.

 
* A mindenkor érvényes, egy kapacitás egységre jutó, szakma szerinti országos átlagos TVK érték alapján meghatározandó volumen.

Szent Erzsébet Kórház, Jászberény – előzetes többletkapacitás befogadás 

Fekvőbeteg-szakellátás

Szakmakód Szakma Aktív ágy
Finanszírozási szerződés megkötésének 

tervezett időpontja

4602
Sürgősségi betegellátó 
egységben szervezett 
szakellátás (SBOI.)*

6 2015. 01. 01.

 
* A sürgősségi ellátási formák mindenkor érvényes havi fix összegű díjazására, továbbá a mindenkor érvényes, egy kapacitás egységre jutó, szakma szerinti országos 
átlagos TVK érték alapján meghatározandó volumenkeretre jogosult.
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Szent Erzsébet Kórház, Jászberény – előzetes többletkapacitás befogadás 

Járóbeteg-szakellátás
Szakma- 

kód
Szakma

Heti szakorvosi 

óra

Heti nem 

szakorvosi óra

Többletkapacitásnak minősülő eszköz 

és indexált OENO

Finanszírozási szerződés megkötésének 

tervezett időpontja

5108
CT 
diagnosztika*

30 0 CT 2014. 11. 01.

 
* A mindenkor érvényes, egy kapacitás egységre jutó, szakma szerinti országos átlagos TVK érték alapján meghatározandó volumen.

Karolina Kórház-Rendelőintézet Mosonmagyaróvár – előzetes többletkapacitás befogadás 

Fekvőbeteg-szakellátás
Szakma- 

kód
Szakma Aktív ágy

Finanszírozási szerződés megkötésének 

tervezett időpontja

4602
Sürgősségi betegellátó egységben 
szervezett szakellátás (SBOI.)*

4 2014. 11. 01.

 
* A sürgősségi ellátási formák mindenkor érvényes havi fix összegű díjazására, továbbá a mindenkor érvényes, egy kapacitás egységre jutó, szakma szerinti országos 
átlagos TVK érték alapján meghatározandó volumenkeretre jogosult.

Karolina Kórház-Rendelőintézet Mosonmagyaróvár – előzetes többletkapacitás befogadás 

Járóbeteg-szakellátás

Szakma- 

kód
Szakma

Heti szakorvosi 

óra

Heti nem 

szakorvosi óra

Többletkapacitásnak minősülő eszköz és indexált 

OENO

Finanszírozási szerződés 

megkötésének tervezett 

időpontja

5108 CT diagnosztika* 30 0 CT 2014. 11. 01.
 
* A mindenkor érvényes, egy kapacitás egységre jutó, szakma szerinti országos átlagos TVK érték alapján meghatározandó volumen.

Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét – előzetes többletkapacitás befogadás 

Járóbeteg-szakellátás

Szakma- 

kód
Szakma

Heti szakorvosi 

óra

Heti nem 

szakorvosi óra

Többletkapacitásnak minősülő 

eszköz és indexált OENO
Pont/év

Finanszírozási 

szerződés 

megkötésének 

tervezett időpontja

5003
Mikrobiológiai 
labordiagnosztika 
(M2)

40 40 – 121 200 000 2015. 01. 01.

Keszthelyi Kórház, Keszthely – előzetes többletkapacitás befogadás 

Járóbeteg-szakellátás

Szakma- 

kód
Szakma

Heti szakorvosi 

óra

Heti nem 

szakorvosi óra

Többletkapacitásnak minősülő eszköz és 

indexált OENO

Finanszírozási szerződés 

megkötésének tervezett 

időpontja

5108 CT diagnosztika* 30 40 CT 2015. 01. 01.
 
* A mindenkor érvényes, egy kapacitás egységre jutó, szakma szerinti országos átlagos TVK érték alapján meghatározandó volumen.
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 3. ÉMOP-4.1.1/B-12 Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése

Mezőkövesd Város Önkormányzata (Mezőkövesd, Városi Önkormányzat Rendelőintézete)

Szakmakód Szakma megnevezése Heti szakorvosi óra Heti nem szakorvosi óra
Finanszírozási szerződés megkötésének 

tervezett időpontja

5722
Fizioterápia (asszisztensi 
tevékenységként)

–8

2015. 01. 01.
7101

Klinikai és mentálhigiéniai 
szakpszichológia

0 8

Összesen 0 0
 
A mindenkor érvényes, egy kapacitás egységre jutó, szakma szerinti országos átlagos TVK érték alapján meghatározandó volumen.

Mezőkövesd Város Önkormányzata (Mezőkövesd, Városi Önkormányzat Rendelőintézete)

Kód Ellátási forma Pont/év Vizit/hó
Finanszírozási szerződés megkötésének 

tervezett időpontja

J8 Nappali ellátás 21 600 000
2015. 01. 01.

J5 Otthoni szakápolás 210

  Összesen 21 600 000 210

Encs Város Önkormányzata (Encs, Területi Egészségügyi Központ)
Szakma- 

kód
Szakma megnevezése Heti szakorvosi óra Heti nem szakorvosi óra

Finanszírozási szerződés megkötésének 

tervezett időpontja

0103
Endokrinológia, anyagcsere és 
diabetológia

0 5

2015. 01. 01.

0200 Sebészet 5 0

0500 Csecsemő- és gyermekgyógyászat 5 0

1000 Ortopédia –5

1800 Pszichiátria 5 0

5100 Röntgendiagnosztika (teleradiológia) 15

5712 Gyógymasszázs 5

7101
Klinikai és mentálhigiéniai 
szakpszichológia

0 5

Q09 Neurológia –5

1203 Klinikai onkológia (Q12) –5

  Összesen 0 30
 
 A mindenkor érvényes, egy kapacitás egységre jutó, szakma szerinti országos átlagos TVK érték alapján meghatározandó volumen.
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 4. NYDOP-5.2.1/A-12 Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése

Vasvár Város Önkormányzata

Szakmakód Szakma megnevezése
Heti szakorvosi 

óra

Heti nem 

szakorvosi óra 

Finanszírozási szerződés megkötésének tervezett 

időpontja

0100 Belgyógyászat –3 0

2014. 11. 01.

0103
Endokrinológia, anyagcsere és 
diabetológia

5

0700 Szemészet 5 0

0800 Bőr- és nemibeteg-ellátás 3 0

0900 Neurológia 1 0

1100 Urológia 5 0

1400 Reumatológia 5 0

5301 Ultrahang-diagnosztika 5 0

5700 Fizioterápia-gyógytorna –2 0

5722
Fizikoterápia, fizioterápia 
(asszisztensi tevékenységként)

0 40

  Összesen 24 40
 
A mindenkor érvényes, egy kapacitás egységre jutó, szakma szerinti országos átlagos TVK érték alapján meghatározandó volumen.

A Kormány 1562/2014. (X. 2.) Korm. határozata
a 2013. évi költségvetési maradványok felhasználásáról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított 

jogkörében eljárva engedélyezi az  1.  mellékletben részletezettek szerint a  kötelezettségvállalással terhelt, 
de 2014. június 30-ig pénzügyileg nem teljesült költségvetési maradványokból, illetve a  meghiúsulás miatt 
kötelezettségvállalással nem terheltté vált költségvetési maradványokból 173 109,8 millió forint visszahagyását 
azzal, hogy a  visszahagyott költségvetési maradványokból 2905,6 millió forint további intézkedésig nem 
használható fel, arra kötelezettséget vállalni nem lehet;

 2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva az  1.  pont szerint visszahagyott, meghiúsulás miatt kötelezettségvállalással nem terheltté vált 
költségvetési maradványokból a 2. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 3. a 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1030/2014. (II. 3.) Korm. határozatban 
a  Miniszterelnökség részére felhasználásra engedélyezett 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 
költségvetési maradványokból az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 2. melléklet szerinti 
átcsoportosítást rendeli el.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1562/2014. (X. 2.) Korm. határozathoz

ezer forintban

Kötelezettségvállalással 
terhelt, de 2014. június 30-ig 

pénzügyileg nem teljesült 
költségvetési maradványok

Meghiúsulás miatt 
kötelezettségvállalással 

nem terheltté vált 
költségvetési maradványok

Együtt

I. Országgyűlés 90
I-5. Közbeszerzési Hatóság  606 932 606 932 76 131
I-21. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
I-22. Egyenlő Bánásmód Hatóság 13 000 13 000 137
I-23. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 19 966 19 966 66 256
I-24. Nemzeti Választási Iroda 144 489 16 126 160 615
II. Köztársasági Elnökség
III. Alkotmánybíróság 1 858
IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala                                      252 924 252 924 660
V. Állami Számvevőszék                                        12 994 12 994 29 291
VI. Bíróságok                     5 916 765 5 916 765
VIII. Ügyészség            295 458 295 458
X. Igazságügyi Minisztérium                                      943 240 943 240 125 557
XI. Miniszterelnökség          9 884 994 591 460 10 476 454 218 252
XI-16. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal                             42 683 42 683 5 073
XII. Földművelésügyi Minisztérium              19 521 659 19 521 659 56 606
XIII. Honvédelmi Minisztérium                                 278 192 278 192 71 144
XIV. Belügyminisztérium                                  7 057 886 7 057 886 41 659
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium         6 883 001 100 000 6 983 001 23 522
XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal                               1 324 409 1 324 409 434 072
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium                    32 144 800 32 144 800 681 136
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium          13 753 732 13 753 732
XIX. Uniós Fejlesztések             35 146 068 35 146 068 140 010
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma             29 033 250 3 959 006 32 992 256 885 615
XXX. Gazdasági Versenyhivatal 6 801 6 801 18 480
XXXI. Központi Statisztikai Hivatal                      40 423 40 423 640
XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia                                   1 732 087 1 984 1 734 071 13 112
XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia                                      1 271 1 271 14 459
Összesen: 165 057 024 4 668 576 169 725 600 2 903 760
LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap  (ONYF) 12 036 12 036 1 803
LXXII. Egészségbiztosítási Alap  (OEP) 466 565 466 565
Mindösszesen: 165 535 625 4 668 576 170 204 201 2 905 563

A 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt, de 2014. június 30-ig pénzügyileg nem teljesült költségvetési maradványok 

Megnevezés

Felhasználható
További intézkedésig 
fel nem használható, 
meghiúsulás miatt 

kötelezettség-
vállalással nem 

terheltté vált 
költségvetési 

maradványok
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2. melléklet az 1562/2014. (X. 2.) Korm. határozathoz

        

          Ezer forintban

 Fejezet-
szám Címszám  Alcím- 

szám
 Jogcímcsop.-

szám
 Jogcím-

szám
 Kiemelt előir.-

szám  Fejezetnév Címnév Alcímnév Jogcímcsop.-
név  Jogcímnév    Kiemelt előirányzat neve  Átcsoportosítás (+/-)

XI. Miniszterelnökség
15 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok

23

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -287 000
2 Fejezeti általános tartalék

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 287 000
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

3 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
K5 Egyéb működési célú kiadások -2 072
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -80 002

9 Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal
K5 Egyéb működési célú kiadások -17 926

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -9 434
2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei
K5 Egyéb működési célú kiadások -253 400

5 Egyetemek, főiskolák
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 721 874

13 Sportintézmények
2 Nemzeti Sportközpontok

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -21 656
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Normatív finanszírozás
2 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -45 023
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -1 100

3 Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás
K5 Egyéb működési célú kiadások -120 033

3 Felsőoktatási feladatok támogatása
1 Felsőoktatás speciális feladatai

K5 Egyéb működési célú kiadások -1 272
4  Közoktatási feladatok támogatása

1 Országos Nemzetiségi Önkormányzatok 2014. évi kompenzációja -288
K5 Egyéb működési célú kiadások

4 Közoktatás speciális feladatainak támogatása   
K5 Egyéb működési célú kiadások -3 700

A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati 
sportlétesítmények kiváltásának támogatása

A 2013. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása
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          Ezer forintban

 Fejezet-
szám Címszám  Alcím- 

szám
 Jogcímcsop.-

szám
 Jogcím-

szám
 Kiemelt előir.-

szám  Fejezetnév Címnév Alcímnév Jogcímcsop.-
név  Jogcímnév    Kiemelt előirányzat neve  Átcsoportosítás (+/-)

A 2013. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása

5 Nemzeti Tehetség Program
K5 Egyéb működési célú kiadások -560

5  Egyéb feladatok támogatása
18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása       

1 Határon túli oktatási feladatok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -825

8 Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai
10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok

2 Kulturális szakdiplomáciai feladatok
K5 Egyéb működési célú kiadások -216

11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
1 Filmszakmai támogatások

K5 Egyéb működési célú kiadások -102
20 A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 60 000
12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra

7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása
2 Közművelődési szakmai feladatok

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -41
13 Művészeti tevékenységek

4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -13 471

5

K5 Egyéb működési célú kiadások -2 945
14 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok

K5 Egyéb működési célú kiadások -4 618
16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása

1 Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -1 520

17 Egyes szociális pénzbeli támogatások
1 Gyermekvédelmi Lakás Alap

K5 Egyéb működési célú kiadások -118
18 Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése

K5 Egyéb működési célú kiadások -1 538
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -1 719

20 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok
6 Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -567
8 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -32 232

Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok)
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          Ezer forintban

 Fejezet-
szám Címszám  Alcím- 

szám
 Jogcímcsop.-

szám
 Jogcím-

szám
 Kiemelt előir.-

szám  Fejezetnév Címnév Alcímnév Jogcímcsop.-
név  Jogcímnév    Kiemelt előirányzat neve  Átcsoportosítás (+/-)

A 2013. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása

22 Egészségügyi ágazati előirányzatok
2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok

K5 Egyéb működési célú kiadások -335
23 Sporttevékenység támogatása

4 Versenysport támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -6 171

6

7 Utánpótlás-nevelési feladatok
K5 Egyéb működési célú kiadások -2 366

23 Szabadidősport támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -2 123
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -5 000

24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
11 Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása

2 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása
K5 Egyéb működési célú kiadások -36 233

25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
13 Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása

K5 Egyéb működési célú kiadások -10 600
30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása

25 Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
21 Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -744
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -533

46 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás
K5 Egyéb működési célú kiadások -34 981

47 Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -1 992 155

51 Fejezeti általános tartalék
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 40 000

56 Nemzetiségi támogatások
K5 Egyéb működési célú kiadások -5 149

59 Társadalmi felzárkózást segítő programok
4 Roma kultúra támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -4 367
5 Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok

K5 Egyéb működési célú kiadások -49
7 Roma ösztöndíj programok

K5 Egyéb működési célú kiadások -13 846
8 Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések finanszírozása

K5 Egyéb működési célú kiadások -90 844

Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok 
támogatására
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A Kormány 1563/2014. (X. 2.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, 
a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról, egyes kormányhatározatok módosításáról,  
továbbá egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről

 1. A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 21.  §-ában és 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 23. § (6) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva a  Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi 
CCXXX.  törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 17. Rendkívüli kormányzati 
intézkedések előirányzatot az 1. melléklet szerint megemeli.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 2. A Kormány az  Áht. 21.  § (6)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 5153,7 millió forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel 
a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 17. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, a 2. 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, 

honvédelmi miniszter, nemzeti fejlesztési miniszter, külgazdasági és külügyminiszter, 
emberi erőforrások minisztere, egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős 
kormánybiztos, a fejezetüket érintő átcsoportosítások tekintetében

Határidő: 2015. június 30.
 3. A Kormány a Kvtv. 37. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 11 801 ezer forint egyszeri átcsoportosítását 

rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet I. Országgyűlés fejezet, 9. Pártalapítványok támogatása címen belül, a  3.  melléklet 
szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 4. A MAL Zrt. részére előírt hatósági és egyéb kötelezések végrehajtásának finanszírozásáról szóló 1237/2013. (IV. 23.) 
Korm. határozatban a „2014. június 30.” szövegrész helyébe a „2015. június 30.” szöveg lép.

 5. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1417/2012. (X. 1.) 
Korm. határozat módosításáról szóló 1365/2014. (VI. 30.) Korm. határozatban a „2014. szeptember 15.” szövegrész 
helyébe a „2014. december 31.” szöveg lép.

 6. A Kormány egyetért azzal, hogy a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról és a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1417/2012. (X. 1.) Korm. határozat módosításáról szóló 1365/2014. (VI. 30.) Korm. határozat 
1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – 
a  XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 32.  Bocuse d’Or 
szakácsverseny 2016. évi európai döntője jogcímcsoport, K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat 
javára átcsoportosított 185,0 millió forintból 160,0 millió forint a  XI. Miniszterelnökség fejezet, 15.  Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 32. Bocuse d’Or szakácsverseny 2016. évi európai döntője 
jogcímcsoport, K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat terhére kerüljön felhasználásra és 
elszámolásra.

 7. Az Abasár település ivóvízellátását biztosító kutak szennyezettségének feltárásával, valamint a  település 
ivóvízellátásával kapcsolatban szükséges intézkedésekről szóló 1817/2013. (XI. 14.) Korm. határozat 5.  pontjában 
a „2014. június 30.” szövegrész helyébe a „2015. április 30.” szöveg lép.

 8. A Gyöngyös és térsége vízellátása vonatkozásában történő vizsgálat lefolytatásáról szóló 1874/2013. (XI. 28.) 
Korm. határozat 3. pontjában a „2014. június 30.” szövegrész helyébe a „2015. április 30.” szöveg lép.

 9. A Kormány egyetért azzal, hogy a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1405/2014. (VII. 18.) Korm. határozat 1.  melléklete szerint – az  egyszeri előirányzat-
átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a  XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti 
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kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 30. Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak 
ellátásához szükséges hozzájárulás jogcímcsoport, K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat javára 
átcsoportosított 220,0 millió forintból 2,9 millió forint a  XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 30. Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak 
ellátásához szükséges hozzájárulás jogcímcsoport, K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat terhére 
kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

 10. A Kormány egyetért azzal, hogy a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő 
előirányzat-átcsoportosításról, a  2013. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok rendkívüli 
visszahagyásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1426/2014. (VII. 28.) Korm. határozat 
1.  melléklete szerint – az  egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása 
mellett – a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi 
célú központi költségvetési hozzájárulások alcím, 7. Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 
jogcímcsoport, K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 2458,3 millió 
forintból 100,0  millió forint a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím, 7. Egyházi épített örökség védelme és egyéb 
beruházások jogcímcsoport, K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat terhére kerüljön felhasználásra 
és elszámolásra.

 11. A Hungaroring Sport Zrt. 2014. évi rendezvényeinek megvalósítása érdekében a  rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1440/2014. (VII. 31.) 
Korm. határozatban a „2014. augusztus 31.” szövegrész helyébe a „2014. december 31.” szöveg lép.

 12. A Kormány egyetért azzal, hogy a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról, a  pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról, 
valamint a  2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1457/2014. (VIII. 14.) 
Korm.  határozat 1.  melléklete szerint – az  egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul 
hagyása mellett – a XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 
54. Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának támogatása jogcímcsoport, K5. Egyéb működési célú kiadások 
kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 150,0 millió forint a  XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 54. Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának támogatása 
jogcímcsoport, K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat terhére kerüljön felhasználásra és 
elszámolásra.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1563/2014. (X. 2.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség

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 1 200,0

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

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

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

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 1 200,0 1 200,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2014.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító
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2. melléklet az 1563/2014. (X. 2.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLII. A költségvetés közvetlen bevételi és kiadásai
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
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
1 Célelőirányzatok

333751 46 Ludovika Campus
K3 Dologi kiadások 366,5
K6 Beruházások 1 733,5

348040 56 Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 147,0
K6 Beruházások 95,0
K7 Felújítások 765,0

296668 2 Fejezeti általános tartalék
K5 Egyéb működési célú kiadások 12,0

297102 17 Rendkívüli kormányzati intézkedések 
K5 Egyéb működési célú kiadások -5 153,7

347673 20 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ
K1 Személyi juttatások 52,6
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14,2
K3 Dologi kiadások 351,8
K6 Beruházások 163,3

XIII. Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium

198279 2 Egyéb HM szervezetek
K3 Dologi kiadások 30,0

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004118 2 Külképviseletek igazgatása

K1 Személyi juttatások 5,0
K3 Dologi kiadások 76,8

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
51 Fejezeti általános tartalék

K5 Egyéb működési célú kiadások 150,0
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
296435 51 Fejezeti általános tartalék

K5 Egyéb működési célú kiadások 433,2
55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

335740 9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 320,0

XLII. A költségvetés közvetlen bevételi és kiadásai
42 Alapok támogatása

263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 47,8

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

1 Felhalmozási jellegű kiadások
1 Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás

Államháztartási 
egyedi azonosító

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2014.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma
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329639 2 Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai
K7 Felújítások 390,0

LXV. Bethlen Gábor Alap
4 Alapból nyújtott támogatások

263167 6 Egyéb támogatások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 47,8

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 47,8

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
1 Célelőirányzatok

333751 46 Ludovika Campus 2 100,0
348040 56 Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása 1 007,0
296668 2 Fejezeti általános tartalék 12,0
347673 20 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ 581,9

XIII. Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium

198279 2 Egyéb HM szervezetek 30,0
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

004118 2 Külképviseletek igazgatása 81,8
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

51 Fejezeti általános tartalék 150,0
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
296435 51 Fejezeti általános tartalék 433,2

55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
335740 9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 320,0

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 5 153,7 5 153,7
Nemzetgazdasági Minisztérium

1 példány

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

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

1 példány

Államháztartási 
egyedi azonosító

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

Államháztartási 
egyedi azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   
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3. melléklet az 1563/2014. (X. 2.) Korm. határozathoz

I. Országgyűlés

ezer forintban
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
I. Országgyűlés

9 Pártalapítványok támogatása
265823 7 Tartalék -11 801
348017 9 Megújuló Magyarországért Alapítvány 11 801

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 11 801 11 801
Nemzetgazdasági Minisztérium
 Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Államháztartási 
egyedi azonosító A módosítást elrendelő 

jogszabály/ határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2014.

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

1 példány
1 példány
2 példány

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
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A Kormány 1564/2014. (X. 2.) Korm. határozata
a csepeli evezős és kajak-kenu központ megvalósításához szükséges egyes kérdésekről, valamint 
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy evezős és kajak-kenu központ épüljön meg (a továbbiakban: Beruházás) a Csepel-sziget északi 

szigetcsúcsán (a továbbiakban: Fejlesztési célterület);
 2. egyetért azzal, hogy a Beruházás építtetője a Nemzeti Sportközpontok (a továbbiakban: NSK) legyen;
 3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és az  emberi erőforrások miniszterét, hogy Budapest XXI. kerületének 

polgármesterével együttműködve készítsenek előterjesztést a  Beruházás részletes programjáról, amely magában 
foglalja a  műszaki és pénzügyi ütemezést a  források évenkénti bontásával, a  Fejlesztési célterületen belül 
a  Beruházás megvalósításához szükséges ingatlanokat, az  ingatlanok tekintetében a  Beruházás megvalósítását 
szolgáló tulajdonosi jogállás kialakításához és az  állam építési jogosultságának biztosításához szükséges 
intézkedéseket;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2014. december 31.

 4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (6)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
a  Beruházáshoz szükséges előkészítő feladatokhoz 2014. évben szükséges 25,0 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, a Kvtv. 1. melléklet 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 13. Sportintézmények cím, 2. Nemzeti Sportközpontok alcím 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:  2015. június 30.

 5. egyetért azzal, hogy a  Beruházás előkészítésével kapcsolatos szakmai feladatok ellátását az  NSK alkalmazásban 
álló szakemberek végezzék el, egyúttal felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy tegye meg a  szükséges 
intézkedéseket az  NSK közalkalmazotti létszámának négy státusszal történő bővítésére a  központi költségvetés 
emberi erőforrások minisztere irányítása alá tartozó fejezetben rendelkezésre álló előirányzatból.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a Beruházás megvalósításáig folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1564/2014. (X. 2.) 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
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

13 Sportintézmények
298224 2 Nemzeti Sportközpontok

K1 Személyi juttatások 6,0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1,6
K3 Dologi kiadások 4,5
K6 Beruházások 12,9

XI. Miniszterelnökség
297102 17 Rendkívüli kormányzati intézkedések

K5 Egyéb működési célú kiadások -25,0

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

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

13 Sportintézmények
298224 2 Nemzeti Sportközpontok 25,0

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 25,0 25,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2014.

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

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

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

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

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány
2 példány

Államháztartási 
egyedi azonosító
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A Kormány 1565/2014. (X. 2.) Korm. határozata
a kisvárdai labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztési beruházással kapcsolatos intézkedésekről, valamint 
a Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó további intézkedésekről szóló 
1980/2013. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány
a) egyetért azzal, hogy a  Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósuló kisvárdai labdarúgó-

sportlétesítmény fejlesztésre (a továbbiakban: Beruházás) 920,0 millió forint keretösszegben kerüljön sor, 
azzal, hogy – a 2014. évre ütemezett 120,0 millió forinton felül – a 2015. évben 800,0 millió forint biztosítása 
szükséges;

b) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, 
hogy az  a)  pont szerint a  Beruházás megvalósításához a  2015. évben szükséges 800,0 millió forint forrás 
biztosítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Felelős: emberi erőforrások minisztere 

nemzeti fejlesztési miniszter 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a 2015. évi központi költségvetés tervezésével összhangban
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó további intézkedésekről szóló 

1980/2013. (XII. 29.) Korm. határozat 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1565/2014. (X. 2.) Korm. határozathoz

 1. A Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó további intézkedésekről szóló 1980/2013. 
(XII. 29.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat 26. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sorszám) (Település, létesítmény) (Férőhely)
[Keretösszeg (millió forint)]

(összesen) (2014) (2015–2016)

„

26. Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 2500 920 120 800
”

 2. A Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó további intézkedésekről szóló 1980/2013. 
(XII. 29.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat 28. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sorszám) (Település, létesítmény) (Férőhely)
[Keretösszeg (millió forint)]

(összesen) (2014) (2015–2016)

„

28. Összesen – 22 193 12 035 10 158
”
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A Kormány 1566/2014. (X. 2.) Korm. határozata
a tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás egyes kérdéseiről, valamint a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. egyetért a  tatabányai multifunkcionális csarnok megvalósítására (a  továbbiakban: Beruházás) kidolgozott 

koncepcióval, amely szerint a Beruházás
a) a Tatabánya közigazgatási területén fekvő, 2076/7 helyrajzi számú ingatlanon valósuljon meg,
b) építtetője a Nemzeti Sportközpontok (a továbbiakban: NSK) legyen;

 2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a Beruházás megvalósításához szükséges intézkedéseket 
az 1. pont szerinti ingatlanra vonatkozóan;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

 3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, az emberi erőforrások miniszterét, valamint a nemzetgazdasági minisztert, 
hogy készítsen előterjesztést a Kormány számára a beruházás ütemezéséről és a források évenkénti megbontásáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2014. október 31.

 4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (6)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
a  Beruházáshoz szükséges előkészítő feladatokhoz és a  tervpályázathoz 2014. évben szükséges 36,0 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, a Kvtv. 1. melléklet 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 13. Sportintézmények cím, 2. Nemzeti Sportközpontok alcím 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:  2015. június 30.

 5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Beruházáshoz szükséges előkészítő feladatokhoz és a tervpályázathoz 
2015. évben szükséges 300,0 millió forint biztosításához szükséges intézkedéseket tegye meg;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2015. évi központi költségvetés tervezésekor

 6. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket a  Beruházás 
megvalósításának idejére az NSK közalkalmazotti létszámának kettő státusszal történő bővítése érdekében.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a Beruházás megvalósításáig folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1566/2014. (X. 2.) 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
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

13 Sportintézmények
298224 2 Nemzeti Sportközpontok

K1 Személyi juttatások 6,0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1,6
K3 Dologi kiadások 5,0
K6 Beruházások 23,4

XI. Miniszterelnökség
297102 17 Rendkívüli kormányzati intézkedések

K5 Egyéb működési célú kiadások -36,0

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

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

13 Sportintézmények
298224 2 Nemzeti Sportközpontok 36,0

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 36,0 36,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1 példány
1 példány
1 példány
2 példány

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

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

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2014.

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

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

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma
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A Kormány 1567/2014. (X. 2.) Korm. határozata
a Széchenyi István Emlékmúzeum működtetése érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, költségvetési maradvány 
felhasználásáról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1968/2013. (XII. 17.) Korm. határozat 
módosításáról

 1. A Kormány az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a  nagycenki Széchenyi István Emlékmúzeum fenntartása érdekében 7373  ezer 
forint tartós jellegű átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2014.  évi központi költségvetéséről szóló 
2013.  évi CCXXX.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 
11. Közgyűjtemények cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet 9. Eszterháza Kulturális, Kutató- 
és Fesztiválközpont cím javára az 1. melléklet szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
emberi erőforrások minisztere 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal
 2. A Kormány a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények címen keletkezett 2013.  évi 

kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok összegéből
a) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153.  §-ában 

biztosított jogkörében eljárva engedélyezi 99  330  ezer forintnak 2014. június 30. utáni változatlan célú 
további felhasználását,

b) az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 2. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 3. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1968/2013. (XII. 17.) Korm. határozat 1.  pontjában a „2014. június 30.” 
szövegrész helyébe a „2014. június 30., a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím 
javára a nagycenki Széchenyi István Emlékmúzeum rekonstrukciójára, illetve a műemlék-együttes átfogó felújítására 
és parkjának rehabilitációjára átcsoportosított összegből 100,0 millió forint tekintetében 2014. december 31.” 
szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1567/2014. (X. 2.) Korm. határozathoz

1. melléklet a        /2014. (       ) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Ezer forintban
Államháztartási 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 K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
218672 11 Közgyűjtemények

K1 -3 625 -18 127
K2 -972 -4 861
K3 -2 776 -8 327

XI. Miniszterelnökség
346606 9 Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont

K1 3 625 18 127
K2 972 4 861
K3 2 776 8 327

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő    

Ezer forintban
Államháztartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L 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

Az előirányzatmódosítás érvényessége:  

Ezer forintban
Államháztartási 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

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

XX.
218672 11 Közgyűjtemények -7 373 -31 315

XI.
346606 9 Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont 7 373 31 315

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő    
15

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 7 373 7 373
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

2 példány
1 példány

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

1 példány
1 példány

Miniszterelnökség

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Foglalkoztatottak létszáma:
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2. melléklet az 1567/2014. (X. 2.) Korm. határozathoz

2. melléklet a …./2014. (….) Korm. határozathoz

          Ezer forintban

 Fejezet-
szám 

Cím- 
szám

 Alcím- 
szám

 Jogcím-
csop.-
szám

 Jogcím-
szám

 Kiemelt 
előir.-
szám

 Fejezet-
név  Címnév Alcím-

név 
Jogcím-

csop.-név
 Jogcím-

név    Kiemelt előirányzat neve  Átcsoportosítás 
(+/-)

XI. Miniszterelnökség
9 Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont 

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 29 330
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 70 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
11 Közgyűjtemények

K5 Egyéb működési célú kiadások -29 330
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -70 000

A 2013. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása
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A miniszterelnök 116/2014. (X. 2.) ME határozata
Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a közúti járművek vezetői engedélyeinek 
kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a nemzeti fejlesztési miniszter, valamint a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyarország Kormánya és a  Koreai Köztársaság Kormánya között a  közúti járművek vezetői 

engedélyeinek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás (a  továbbiakban: megállapodás) 
létrehozásával;

 2. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a  tárgyalásokon 
résztvevő személyeket kijelölje;

 3. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások eredményeként 
előálló szövegtervezetet kézjegyével ellássa;

 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási 
okiratot adja ki;

 5. felhívom a  nemzeti fejlesztési minisztert, a  külgazdasági és külügyminisztert, valamint az  igazságügyi minisztert, 
hogy a  megállapodás létrehozását követően a  megállapodás végleges szövegének megállapítására való 
felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjessze a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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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.


	A Kormány 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelete
	a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról

	A Kormány 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelete
	a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről

	A Kormány 252/2014. (X. 2.) Korm. rendelete
	a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 
112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet, valamint a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendel

	A Kormány 253/2014. (X. 2.) Korm. rendelete
	a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 254/2014. (X. 2.) Korm. rendelete
	a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság társasági részesedéseinek állam javára történő megszerzésére irányuló ügylet nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

	A Kormány 1558/2014. (X. 2.) Korm. határozata
	a Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság XIV. ülésén elfogadott és fenntartott ajánlások jóváhagyásáról

	A Kormány 1559/2014. (X. 2.) Korm. határozata
	a Szlovén Köztársaság Kormánya, Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a Többnemzeti Szárazföldi Kötelékről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

	A Kormány 1560/2014. (X. 2.) Korm. határozata
	az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1561/2014. (X. 2.) Korm. határozata
	az Új Széchenyi Terv struktúraváltás támogatása az onkológiai centrumok, a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével című, TIOP 2.2.6/12/1/A és TIOP 2.2.6/12/1/B, valamint az egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése cí

	A Kormány 1562/2014. (X. 2.) Korm. határozata
	a 2013. évi költségvetési maradványok felhasználásáról

	A Kormány 1563/2014. (X. 2.) Korm. határozata
	a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról, egyes kormányhatározatok módosításáról, 
továbbá egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmaz

	A Kormány 1564/2014. (X. 2.) Korm. határozata
	a csepeli evezős és kajak-kenu központ megvalósításához szükséges egyes kérdésekről, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1565/2014. (X. 2.) Korm. határozata
	a kisvárdai labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztési beruházással kapcsolatos intézkedésekről, valamint a Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó további intézkedésekről szóló 1980/2013. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1566/2014. (X. 2.) Korm. határozata
	a tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás egyes kérdéseiről, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1567/2014. (X. 2.) Korm. határozata
	a Széchenyi István Emlékmúzeum működtetése érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, költségvetési maradvány felhasználásáról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre sz

	A miniszterelnök 116/2014. (X. 2.) ME határozata
	Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a közúti járművek vezetői engedélyeinek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
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