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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti fejlesztési miniszter 13/2017. (IV. 25.) NFM rendelete
a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot 
megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

Az állami vagyonról szóló 2007.  évi CVI.  törvény 71.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 3.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági részesedése felett 
az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának 2019. december 31-ig a Magyar 
Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelölöm ki.

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

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 144/2017. (IV. 25.) KE határozata
kitüntetéses doktorrá avatáshoz való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 52. § 
(8) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – hozzájárulok, hogy a Debreceni Egyetem 
rektora dr. Kristóf Endre Károlyt „Promotio sub auspiciis praesidentis Rei Publicae” kitüntetéssel doktorrá avassa.

Budapest, 2017. április 7.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. április 12.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: VIII-1/01862-2/2017.

A Kormány 1221/2017. (IV. 25.) Korm. határozata
a 2017. évi fejlesztéspolitikai célokról

A Kormány
 1. elfogadja a  2017. évi fejlesztéspolitikai célokat (a  továbbiakban: célok) a  2–4.  pont szerint az  1.  mellékletben 

meghatározott fejlesztési programokra (a továbbiakban: programok),
 2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, a Miniszterelnökséget vezető minisztert, a nemzetgazdasági minisztert és 

a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy 2017. március 31-ei határnappal gondoskodjanak az általuk kezelt programok 
teljes keretének meghirdetéséhez szükséges felhívások megjelentetéséről,

 3. felhívja az  európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt 
minisztereket, hogy gondoskodjanak az  általuk kezelt programok teljes kerete legalább 85%-ának megfelelő 
kötelezettségvállalás megtételéről,

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. december 31.

 4. felhívja az  európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági és nemzeti hatósági feladatok 
ellátására kijelölt minisztereket, hogy gondoskodjanak az  1.  melléklet szerinti, 2017. évi kifizetési munkaterv 
teljesítéséről az általuk kezelt programok vonatkozásában,

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. december 31.
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 5. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy minden hónap 15. napjáig készítsen jelentést a  Kormány 
számára a  célok teljesítéséről, és – szükség esetén – tegyen javaslatot az  elérendő célokhoz képest jelentkező 
elmaradás ledolgozását szolgáló intézkedések alkalmazására,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

 6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, a Miniszterelnökséget vezető minisztert, a nemzetgazdasági minisztert és 
a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a célok teljesítéséhez hozzájáruló munkatársak részére a teljesítménycélokat, 
teljesítménykövetelményeket (a továbbiakban: célfeladat) tűzzék ki akként, hogy
a) a  kifizetési munkaterv 100%-os teljesítése, valamint a  2. és 3.  pont teljesítése esetén a  céljuttatás éves 

összege legfeljebb 24 havi illetménynek, munkabérnek felelhet meg,
b) a 2. vagy 3. pont teljesítésének elmaradása esetén a céljuttatás összegét 2 havi illetménynek, munkabérnek 

megfelelő összeggel csökkenteni szükséges,
c) a  2. és 3.  pont teljesítésének elmaradása esetén a  céljuttatás összegét 6 havi illetménynek, munkabérnek 

megfelelő összeggel csökkenteni szükséges,
d) a mérések időpontja június 30. és december 31.,
e) a  június 30-i mérési időpont vonatkozásában a  céljuttatás összege legfeljebb 8 havi illetménynek, 

munkabérnek felelhet meg,
f ) a  minimum kifizetési célszámokat elérő vagy meghaladó, de 100%-ot el nem érő teljesítése esetén 

a kifizetendő céljuttatás legfeljebb az a) alpont szerint adható – szükség esetén a b) vagy c) alpont alapján 
csökkentett – legnagyobb céljuttatás fele lehet,

g) ha a  kifizetési célszámok teljesítésének összege a  második mérési időpontig nem éri el a  2064,1 milliárd 
forintot, akkor a második mérési időpontot követően céljuttatás nem fizethető ki,

h) a célfeladat mértéke az egyes programok szintjén az irányító hatóságok vonatkozásában egységes legyen, és 
a kifizetésre kerülő céljuttatás összege arányos legyen a munkatársak célokhoz történő hozzájárulásával,

i) kizárólag próbaidő letelte után tűzhető ki célfeladat – kivéve, ha a  próbaidő kikötése 2017. január 1. utáni 
jogviszonyváltás miatt volt szükséges –, és a próbaidő alatt eltöltött időt a célfeladat kitűzésekor figyelembe 
kell venni,

j) a Miniszterelnökség európai uniós források felhasználása területén koordinációs feladatokat ellátó szervezeti 
egységei tekintetében a  mérési időpontokban meghatározott célfeladat 70%-a az  e) és az  f )  alpontban 
foglaltak alkalmazásával, 30%-a egyéni célfeladat formájában kerül meghatározásra,

k) az egyes minisztériumokra összesített a) alpont szerinti céljuttatás és járulékai teljes összege nem haladhatja 
meg az  adott minisztérium számára a  7.  pontban meghatározott előirányzatok terhére megállapított, 
illetve támogatói okirattal vagy támogatási szerződéssel, megállapodással biztosított személyi juttatások és 
járulékai 2017. évi keretösszegének a 200%-át,
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. április 30.

 7. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 
szóló 2016. évi XC. törvény 1.  melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
9.  2014–2020 közötti kohéziós politikai operatív programok alcím, 7. Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési 
OP (KÖFOP) jogcímcsoport és 12. Vidékfejlesztési és halászati programok 2014–2020 alcím, 3. Vidékfejlesztési 
és halászati programok technikai segítségnyújtása jogcímcsoport, továbbá a  XI. Miniszterelnökség fejezet, 
1. Miniszterelnökség cím (a továbbiakban együtt: előirányzatok) felhasználása függvényében az előirányzatok javára 
további forrás biztosításáról a 6. és 8. pont szerinti céljuttatással összefüggő kifizetések teljesítése érdekében,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: folyamatos

 8. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, a Miniszterelnökséget vezető minisztert, a nemzetgazdasági minisztert és 
a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 6. pontban nem érintett munkatársak részére a célfeladatot tűzzék ki akként, 
hogy
a) a céljuttatás éves összege legfeljebb 12 havi illetménynek, munkabérnek felelhet meg,
b) a céljuttatás mértéke differenciált legyen,
c) az érintettek körére és a differenciálásra vonatkozó szabályokat minisztériumonként határozzák meg,
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d) a kifizethető céljuttatás mértéke az  egyes minisztériumok 6.  pont szerint mért teljesítménye alapján 
arányosan kerüljön kifizetésre,
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. május 31.

 9. egyetért
a) a KÖFOP-3.2.2-16 azonosító jelű, „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának 

megőrzése az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program végrehajtásánál” című,
b) a KÖFOP-3.2.3-16 azonosító jelű, „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, 

színvonalának megőrzése a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program, valamint az  Integrált 
Közlekedésfejlesztési Operatív Program végrehajtásánál” című,

c) a KÖFOP-3.2.4-15 azonosító jelű, „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának 
megőrzése a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program, valamint a  Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program végrehajtásánál, továbbá 
az igazoló hatósági feladatok ellátásánál” című,

d) a KÖFOP-3.2.5-16 azonosító jelű, „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának 
megőrzése a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program végrehajtásánál” című és

e) a KÖFOP-3.2.6-16 azonosító jelű, „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának 
megőrzése a Miniszterelnökség központi koordinációs feladatainak ellátásánál” című

projektek támogatási szerződéssel biztosított, 2016. évi személyi juttatásra és járulékaira vonatkozó keretösszegből 
keletkezett megtakarítás 8.  pont szerint kitűzött céljuttatás forrásbiztosításaként történő felhasználásával és 
az ehhez szükséges felhívásmódosításokkal,

 10. felhívja az érintett minisztereket, hogy azon irányításuk, felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek és tulajdonosi 
joggyakorlásuk alá tartozó gazdasági társaságok esetén, amelyek a  programokból finanszírozott projektek 
kedvezményezettjei, a  projektek végrehajtásáért felelős munkatársak részére tűzzenek ki célfeladatot oly módon, 
hogy
a) a támogatási szerződésében vállalt mérföldkövek és a  projekt likviditási tervének teljesítése esetén 

a céljuttatás összege legfeljebb 12 havi illetménynek, munkabérnek felelhet meg,
b) a célfeladat fedezetét a  projekt költségvetésében, illetve az  érintett költségvetési szerv vagy gazdasági 

társaság saját pénzügyi keretében keletkezett megtakarítás biztosíthatja,
c) a projekt támogatási szerződése nem módosítható a célfeladat forrásainak biztosítása érdekében,
d) a céljuttatás összege arányos legyen a munkatársak hozzájárulásával a projektek végrehajtásához,
e) a mérések időpontja június 30. és december 31.,
f ) a június 30-i mérési időpont vonatkozásában a  céljuttatás összege legfeljebb 8 havi illetménynek, 

munkabérnek felelhet meg,
Felelős: érintett miniszterek
Határidő: 2017. május 31.

 11. teljesültnek fogadja el a  2016-os fejlesztéspolitikai munkaterv kifizetési célszámait, és felhívja az  érintett 
minisztereket a fennmaradó céljuttatások kifizetésére.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1221/2017. (IV. 25.) Korm. határozathoz

A 2017. évre vonatkozó kifizetési munkaterv

A B C D E F

1.
Program végrehajtásért 

felelős szaktárca
Program

Kifizetési terv  

2017. június 30-ig

(Mrd Ft)

Minimum kifizetési terv  

2017. június 30-ig

(Mrd Ft)

Kifizetési terv  

2017. december 31-ig

(Mrd Ft)

Minimum kifizetési terv  

2017. december 31-ig

(Mrd Ft)

2. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 80,5 64,4 244,0 195,2

3. Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program 0,1 0,08 0,3 0,2

4.
Nemzetgazdasági 
Minisztérium

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 144,3 115,4 437,4 349,9

5. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 140,2 83,5 425,0 253,2

6. Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 14,8 8,8 44,9 26,7

7.
Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 192,9 154,3 584,5 467,6

8. Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program 133,7 107,0 405,1 324,1

9. Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 30,3 24,2 91,8 73,4

10.

Miniszterelnökség

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program 48,4 38,7 146,6 117,3

11. Vidékfejlesztési Program 98,1 78,5 297,2 237,8

12. Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 1,1 0,9 3,4 2,7

13. Nemzetközi Együttműködési Programok 6,6 5,3 19,9 15,9

14.                                           Összesen 891,0 681,1 2700,1 2064,1
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A Kormány 1222/2017. (IV. 25.) Korm. határozata
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2017. évi programstratégiájának jóváhagyásáról

A Kormány
 1. megtárgyalta és elfogadja a  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2017. évi módosított 

programstratégiáját az 1. melléklet szerint;
 2. felkéri a  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökét, hogy gondoskodjon az  1.  pontban 

meghatározott programstratégia végrehajtásáról.
Felelős: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke
Határidő: 2017. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



6702 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2017. évi 59. szám
 

1. melléklet az 1222/2017. (IV. 25.) Korm. határozathoz

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból 2017. évben meghirdetendő pályázati konstrukciók és fizetendő tagdíjak

A kiírás megnevezése

2017. évi 

kötelezettségvállalás 

(milliárd Ft)

Összes keret  

(milliárd Ft)
Rövid ismertetés

1. jogcím: Hazai innováció támogatása 

1.1 Vállalati KFI 16,67 30,00
Tudásintenzív és innovatív vállalkozások piacképes termék-, technológia- 
és szolgáltatás kifejlesztésének támogatása, versenyképességének növelése.

1.2 Nemzeti Kiválósági Program 3,74 10,00

Széles körű együttműködésben végzett, részben felülről (top-down) felépített  
és koordinált KFI projektek támogatása, amelyek a kiemelt ágazatok nemzeti, 
stratégiai jelentőségű, szakmailag jól körülhatárolt KFI feladatainak megoldására 
irányulnak, elsősorban a felfedező kutatás és a kutatásfejlesztés tekintetében.

1.3 Versenyképességi és Kiválósági 
Együttműködések

7,74 17,00

Széles körű együttműködésben végzett, részben felülről (top-down) felépített  
és koordinált, innovációt és piacra vitelt megalapozó KFI projektek támogatása, 
amelyek – a társadalmi kihívásokhoz illeszkedve – a kiemelt ágazatok nemzeti, 
stratégiai jelentőségű, szakmailag jól körülhatárolt KFI feladatainak megoldására 
irányulnak.

1.4 Hazai vállalkozások exportorientációjú 
K+F tevékenységének támogatás

5,80 10,00
Innovatív vállalkozások házon belüli termék, technológia- és szolgáltatásfejlesztési 
tevékenységének támogatása, amelyek exportképes új, piacképes termékek, 
szolgáltatások és technológiák kifejlesztését eredményezik.

1.5 Posztdoktori kiválósági program 0,50 1,50
A jelentős kutatási eredményeket felmutató országok gyakorlatának megfelelően 
a kutatói életpálya kezdetén járó kiváló kutatók támogatása. A posztdoktori típusú 
pályázat a kutatópályán történő elindulást segíti. 



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2017. évi 59. szám

 
6703

1.6 Nemzetközileg kiemelkedő 
eredményeket elért csoportok támogatása

0,50 1,00
Világviszonylatban kiemelkedő, az adott tudományterületen kimagasló nemzetközi 
visszhangot kiváltó kutatási eredmények létrehozásának támogatása.

1.7 Innovációs ökoszisztéma (startup) 0,50 1,50
A program a technológiai inkubátorok felállításán és az ötletek szűrésén túl 
közvetlenül is támogatást nyújt az induló technológiai vállalkozások felépítéséhez.

1.8 Iparjog 0,03 0,10
Az újító ötletek szellemi tulajdonvédelmének, hazai és nemzetközi iparjogvédelmi 
oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalomfenntartási, valamint  
a szellemi vagyon értékelés és audittevékenységeknek a támogatása.

2. jogcím: Nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása

2.1 Nemzetközi 
tagdíjak

XFEL tagdíj 0,50 0,50

Az Európai Röntgen-szabadelektronlézer Létesítmény GmbH-ban  
(Európai XFEL GmbH) Magyarország tulajdonrésszel rendelkezik. A tagdíj  
a tulajdonrész megvásárlásának évenkénti összege. A felépülő infrastruktúra  
magyar kutatók és mérnökök számára is lehetőséget biztosít a magas szintű  
kutatási projektekben való részvételre.

ESS (Európai 
Neutronkutató Központ) 
tagdíj

0,50 0,50

Az Európai Neutronkutató Központ (European Spallation Source, ESS)  
egy kutatási célú, nagyenergiájú részecskegyorsító beruházás, ami a világ 
legnagyobb ilyen jellegű neutronforrása. A formális elköteleződés 2014-ben történt. 
Ennek – a nemzetközi infrastruktúrák esetében Magyarország által korábban soha el 
nem ért módon – 70 százaléka „in kind”, azaz magyar termék vagy szolgáltatás.

2.2 Bilaterális tudományos és technológiai 
együttműködések (TéT), nemzetközi 
kollaborációban megvalósuló kutatási 
témapályázatok

0,50 1,50

Kétoldalú (bilaterális) programokban való részvétel, valamint a kormányközi 
megállapodásokban vállalt tudományos és technológiai együttműködési programok 
feladatainak, valamint kétoldalú megállapodások keretében végzett kutatások 
támogatása.

2.3 Programalapú bilaterális  
kutatás-fejlesztési együttműködések

0,84 2,70 Nemzetközileg kiemelkedő, projektalapú KFI programok megvalósítása.



6704 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2017. évi 59. szám
 

2.4 A magyar részvétel ösztönzése  
a Horizont 2020-hoz kapcsolódó közös 
programokban és Közös Technológiai 
Kezdeményezésekben 

0,70 2,05
Specifikus témájú nemzetközi programokhoz illeszkedő felhívások, amelyek  
a következők: AAL, ECSEL, EUROSTARS, ERA-NET, EUREKA, EU_KP konzorciumépítő  
és H-2020 KKV fejlesztési eszköz rásegítő pályázati felhívás.

2.5 Az Európai Kutatási Tanács (ERC) 
fiatal kutatók számára meghirdetett 
pályázataihoz kapcsolódó hazai 
támogatások

0,35 0,45
Az ERC pályázatokban a 2. fordulóba jutott, de támogatást nem nyert, kiváló 
kutatók kutatási programjainak támogatása egy vagy két éven keresztül, amivel 
ösztönözhető projektjeik elindulása és a következő ERC pályázatuk sikeressége.

2.6 H2020 keretében „teaming” pályázatok 
kiegészítő támogatása

0,38 1,91

Az EU Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogramján belül, a „Kiválóság 
terjesztése, a részvétel szélesítése” alprogramban került meghirdetésre  
az ún. Teaming pályázat, amelynek célja kiválósági központok kialakítása  
az alacsonyabb KFI teljesítményű országokban nemzetközi szinten elismert,  
vezető európai intézmények segítségével.

6. jogcím: Kutatási témapályázatok támogatása

6.1 Fiatal kutatók által kezdeményezett 
kutatási témapályázatok

0,90 3
A program célja a legfeljebb 45 éves kutató által kezdeményezett tematikus 
megkötés nélküli alap- vagy alkalmazott kutatások támogatása nemzetközi mércével 
is kiemelkedő tudományos eredmények elérése érdekében.

6.2 Kutatási témapályázatok 1,89 6,50
Olyan kutatói kezdeményezésű alapkutatások támogatása, amelyek nemzetközi 
mércével is kiemelkedő tudományos eredményekhez vezetnek, megalapozhatják  
az innovációs folyamatokat és nem rendelkeznek tematikus megkötéssel. 

2017. évi új kötelezettség 42,04    

2017. évi pályázatok keretösszege 90,21  
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A Kormány 1223/2017. (IV. 25.) Korm. határozata
az Iparművészeti Múzeum Transzparencia Programja folytatásának támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért az Iparművészeti Múzeum Transzparencia Programjának keretein belül megvalósuló digitalizálási program 

folytatásának támogatásával;
 2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával az 1. pontban foglaltak 

végrehajtása érdekében gondoskodjon 60 000 ezer forint összegű forrás rendelkezésre állásáról a  Magyarország 
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezetben.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1224/2017. (IV. 25.) Korm. határozata
a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben 
gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra a „Fenntartható és költséghatékony 
termálvíz visszasajtolás kútkiképzési technológiájának kifejlesztése” című támogatási kérelem 
benyújtásához történő hozzájárulásról

A Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46.  § (1b)  bekezdése alapján hozzájárul, hogy 
a  MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság konzorciumvezetőként a  GINOP-2.2.1-15 
azonosító számú, „K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések” című, gazdaságfejlesztést célzó projekt 
megvalósítására irányuló felhívásra a  „Fenntartható és költséghatékony termálvíz visszasajtolás kútkiképzési 
technológiájának kifejlesztése” című támogatási kérelmet benyújtsa.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1225/2017. (IV. 25.) Korm. határozata
a FUEN programjainak és működésének finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre 
szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (1)  bekezdése és 33.  § (2)  bekezdése alapján 
a  FUEN programjainak és működésének finanszírozása érdekében szükséges 138,5 millió forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel 
a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 
1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet  
XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 42. Alapok támogatása cím, 2. Bethlen Gábor Alap 
támogatása alcím javára, az 1. melléklet szerint.
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Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes
Határidő: 2018. június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1225/2017. (IV. 25.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
LXV. Bethlen Gábor Alap

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

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

hatása
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

42 Alapok támogatása
263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 137,0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,5

LXV. Bethlen Gábor Alap
263145 4 Nemzetpolitikai célú támogatások

K5 Egyéb működési célú kiadások 137,0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,5

XI. Miniszterelnökség
32 Központi kezelésű előirányzatok

297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések
K5 Egyéb működési célú kiadások -138,5

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
LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 137,0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1,5

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 138,5 138,5
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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A Kormány 1226/2017. (IV. 25.) Korm. határozata
a budapesti elővárosi közösségi közlekedés támogatása jogcím túllépésének jóváhagyásáról

A Kormány a  budapesti elővárosi közösségi személyszállítási közszolgáltatás fenntartható finanszírozása 
érdekében a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 
4. mellékletében foglalt táblázat 115. sorában meghatározottak alapján jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Vállalkozások folyó támogatása alcím, 
1.  Egyedi támogatások, ellentételezések jogcímcsoport, 10. Elővárosi közösségi közlekedés támogatása jogcím 
2850,0 millió forint összeggel történő túllépését.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1227/2017. (IV. 25.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében tervezett angol nyelvű alap- és középfokú oktatási intézmény, 
a Debreceni Nemzetközi Iskola létrehozása érdekében szükséges források biztosításáról

A Kormány a Magyarország Kormánya és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1382/2015. (VI. 12.) Korm. határozat 5. pontjának megvalósítása céljából

 1. egyetért a  debreceni angol nyelvű alap- és középfokú oktatási intézmény, a  Debreceni Nemzetközi Iskola 
(a továbbiakban: fejlesztési program) létrehozására kidolgozott koncepcióval és azzal, hogy a  fenntartói 
feladatokat a  Debreceni Nemzetközi Oktatási Központ Nonprofit Kft. lássa el, valamint – a  Modern Városok 
Program Bizottságnak a  Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 4.  § 
(2)  bekezdése alapján meghozott jóváhagyó döntése esetén – a  Modern Városok Program keretében a  fejlesztési 
program megvalósításához a  2017. évben legfeljebb 85 007 874 forint a  Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1.  melléklet, XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoporton rendelkezésre 
álló előirányzat terhére kerüljön biztosításra Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: 
kedvezményezett) részére;

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter és az  emberi erőforrások 
miniszterének bevonásával – gondoskodjon a fejlesztési program megvalósításához
a) a 2018. évben szükséges 1 708 000 000 forint,
b) a 2019. évben szükséges 126 992 126 forint
biztosításáról a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő:  a 2018. és 2019. évi központi költségvetés tervezése során
 3. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, mint a  fejlesztési program szakpolitikai felelősét, hogy a  támogatás 

biztosítása érdekében nyújtson be előterjesztést a Modern Városok Program Bizottság részére;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a fejlesztési program tekintetében a beruházást finanszírozó 
támogatás nyújtása során gondoskodjon arról, hogy a  kedvezményezett kötelezettséget vállaljon az  állami 
beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 1830/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 3.  pont 
a) alpontjában foglalt adatszolgáltatási és b) alpontjában foglalt ellenőrzés tűrési kötelezettség teljesítésére;
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Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a beruházás ütemében

 5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4c)  bekezdés a)  pontjában biztosított jogkörében 
eljárva engedélyezi, hogy – a  Modern Városok Program Bizottságnak erre irányuló jóváhagyó döntése esetén – 
a  Miniszterelnökséget vezető miniszter a  fejlesztési program megvalósítása érdekében – a  2016. évre vonatkozó  
80 000 000 forint összegű kötelezettségvállalás mellett – a  2017–2019. költségvetési évek kiadási előirányzatai 
terhére további legfeljebb 1 920 000 000 forint összeg mértékéig kötelezettséget vállaljon az alábbi ütemezéssel:
a) a 2017. évre vonatkozó költségvetés terhére a kötelezettségvállalás felső korlátja:
 85 007 874 forint,
b) a 2018. évre vonatkozó költségvetés terhére a kötelezettségvállalás felső korlátja:
 1 708 000 000 forint,
c) a 2019. évre vonatkozó költségvetés terhére a kötelezettségvállalás felső korlátja:
 126 992 126 forint.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a Modern Városok Program Bizottság döntését követően azonnal

  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: Köves Béla ügyvezető.
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