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III. Kormányrendeletek

A Kormány 368/2017. (XII. 7.) Korm. rendelete
az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló  
345/2012. (XII. 6.) 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), e), f ) és g)  pontjában, az  épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 17.  pontjában, valamint a  településkép védelméről szóló  
2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § (1) Az 1. melléklet 6. pontjában felsorolt beruházásokkal összefüggésben a közigazgatási hatósági ügyekben 
a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – amennyiben jogszabály rövidebbet nem állapít meg, 
valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság eljárása kivételével – nyolc nap.
(2) Az  1.  melléklet 6.  pontjában felsorolt beruházásokkal összefüggésben a  közigazgatási hatósági ügyekre 
vonatkozó ügyintézési határidő – az  előzetes vizsgálati eljárás és a  környezeti hatásvizsgálati eljárás, valamint 
a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével, vagy ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap.”

2. §  Az R. 7. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) E  rendeletnek az  egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 368/2017. (XII. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.6.) 
megállapított 5/A. §-át a Módr.6. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

3. §  Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. §  Az R. 1/a. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. §  Hatályát veszti az R. 5/A. § (1) bekezdése.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 5. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 368/2017. (XII. 7.) Korm. rendelethez

Az R. 1. melléklete a következő 6. ponttal egészül ki:
„6. Egyes helyi érdekeltségű keskeny nyomközű kötöttpályás projektek és a hozzájuk kapcsolódó, nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű beruházások listája
6.1. MÁV Zrt. Széchenyi-hegyi Gyermekvasút pályafelújítás, valamint gördülőállomány felújítása és fejlesztése;
6.2. GYSEV Zrt. Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút pályafelújítás, valamint gördülőállomány felújítása és fejlesztése;
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6.3. Debreceni Zsuzsi Erdei Vasút pályafelújítás, valamint gördülőállomány felújítása és fejlesztése;
6.4. Lillafüredi Állami Erdei Vasút pályafelújítás, valamint gördülőállomány felújítása és fejlesztése;
6.5. Gyöngyösi Állami Erdei Vasút (Mátravasút) pályafelújítás, valamint gördülőállomány felújítása és fejlesztése;
6.6. Királyréti Állami Erdei Vasút pályafelújítás, valamint gördülőállomány felújítása és fejlesztése;
6.7. Kemencei Erdei Múzeumvasút (meglévő szakasz felújítás és Csarna-völgyi újjáépítés), pályafelújítás, valamint 
gördülőállomány felújítása és fejlesztése.”

2. melléklet a 368/2017. (XII. 7.) Korm. rendelethez

Az R. 1/a. melléklete a következő 5. ponttal egészül ki:
„5. Keskeny nyomközű vasúti közlekedési projektek
5.1. MÁV Zrt. Széchenyi-hegyi Gyermekvasút pályafelújítás, valamint gördülőállomány felújítása és fejlesztése;
5.2. GYSEV Zrt. Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút pályafelújítás, valamint gördülőállomány felújítása és fejlesztése;
5.3. Debreceni Zsuzsi Erdei Vasút pályafelújítás, valamint gördülőállomány felújítása és fejlesztése;
5.4. Lillafüredi Állami Erdei Vasút pályafelújítás, valamint gördülőállomány felújítása és fejlesztése;
5.5. Gyöngyösi Állami Erdei Vasút (Mátravasút) pályafelújítás, valamint gördülőállomány felújítása és fejlesztése;
5.6. Királyréti Állami Erdei Vasút pályafelújítás, valamint gördülőállomány felújítása és fejlesztése;
5.7. Kemencei Erdei Múzeumvasút (meglévő szakasz felújítás és Csarna-völgyi újjáépítés), pályafelújítás, valamint 
gördülőállomány felújítása és fejlesztése.”

A Kormány 369/2017. (XII. 7.) Korm. rendelete
a váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), e) és f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3.  § b)  pontja tekintetében a  településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.  § (1)  bekezdés c)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 4. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a  Vác közigazgatási területén 
elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 1899/7, 1899/18, 1899/19 és 1899/20 helyrajzi számú ingatlanokon, 
illetve az  ezekből az  ingatlanokból telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított ingatlanokon 
megvalósuló, a  váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok beruházás megvalósításával (a  továbbiakban: 
Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek a Beruházás megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.

2. § (1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági 
ügyekben a  szakhatóság – a  hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági 
állásfoglalást ad ki.



33134 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 205. szám 

 (2) A  hatóságnak az  1.  § (1)  bekezdése szerinti hatósági ügyekben a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 45. § (2) és (3) bekezdése szerinti esetben úgy kell egyeztetnie 
a  szakhatósággal, hogy az  egyeztetésre és a  felülvizsgált állásfoglalás kiadására legfeljebb nyolc nap, 
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi tárgyú szakhatósági közreműködés esetén legfeljebb tizenöt nap áll 
rendelkezésre.

 (3) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési 
határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg, valamint a  környezetvédelmi és természetvédelmi 
szakhatóság eljárása kivételével – nyolc nap.

 (4) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály 
rövidebbet nem állapít meg, illetve az  előzetes vizsgálati eljárás, a  környezeti hatásvizsgálati eljárás, valamint 
a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével – tizenöt nap.

 (5) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

3. §  A Beruházással összefüggésben
a) központi építészeti-műszaki tervtanács véleményét be kell szerezni, és
b) településképi bejelentési eljárást nem kell lefolytatni.

4. §  A Beruházás járulékos közbeszerzési szolgáltatója, beruházás-lebonyolítója és műszaki ellenőre kizárólagos joggal 
a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 7. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

6. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

7. § (1) A 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben
a) a hatóság és a szakhatóság vagy a szakhatóságok egymással – egészben vagy részben – ellentétes egyedi előírást 
állapítanak meg vagy feltételt írnak elő, vagy
b) a  hatóság megítélése szerint a  szakhatóság a  hatáskörét túllépte, vagy állásfoglalása ellentétes a  szakhatósági 
állásfoglalásra vonatkozó tartalmi követelményekkel,
a hatóságnak úgy kell egyeztetnie a szakhatósággal, hogy az egyeztetésre és a felülvizsgált állásfoglalás kiadására 
legfeljebb nyolc nap, környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi tárgyú szakhatósági közreműködés esetén 
legfeljebb tizenöt nap áll rendelkezésre.”

 (2) Hatályát veszti a 2. § (3) és (5) bekezdése.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 369/2017. (XII. 7.) Korm. rendelethez

A Beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

  1.  környezetvédelmi hatósági eljárások,
  2.  természetvédelmi hatósági eljárások,
  3.  építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
  4.  területrendezési hatósági eljárások,
  5.  vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,
  6.  tűzvédelmi hatósági eljárások,
  7.  katasztrófavédelmi hatósági eljárások,
  8.  rendészeti hatósági eljárások,
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  9.  útügyi hatósági eljárások,
10.  a  műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
11.  műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
12.  hírközlési hatósági eljárások,
13.  ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
14.  földmérési hatósági eljárások,
15.  talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
16.  erdészeti hatósági eljárások,
17.  közegészségügyi hatósági eljárások,
18.  azok az  1–17.  pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a  Beruházás 

megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek,
19.  az 1–18. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A miniszterelnökséget vezető miniszter 33/2017. (XII. 7.) MvM rendelete
a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete külképviseleti besorolásáról, valamint a tartós 
külszolgálatot teljesítők deviza-alapilletménye, költségtérítése és az állandó képviseleti devizapótlék 
kiszámításának részletes szabályairól szóló 16/2017. (VI. 7.) MvM rendelet módosításáról

A külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59.  § (3)  bekezdés d) és f )  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 5a.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A  Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete külképviseleti besorolásáról, valamint a  tartós 
külszolgálatot teljesítők deviza-alapilletménye, költségtérítése és az állandó képviseleti devizapótlék kiszámításának 
részletes szabályairól szóló 16/2017. (VI. 7.) MvM rendelet (a  továbbiakban: Rendelet) 2.  § (1)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) A  külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló törvény szerinti, az  Egyesült Nemzetek Szervezete által 
közzétett szorzószámok figyelembevételével megállapított deviza-alapilletmény összege 479 400 forint.”

 (2) A Rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az óvodáztatási és iskoláztatási költségtérítés szorzó 231%.”

2. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

Az igazságügyi miniszter 16/2017. (XII. 7.) IM rendelete
az ügyvédi kamarai hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 206. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 81. § (2) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A területi ügyvédi kamara és a Magyar Ügyvédi Kamara (a továbbiakban együtt: ügyvédi kamara) kérelemre induló 
közigazgatási hatósági eljárásáért (a  továbbiakban: kamarai hatósági eljárás) az  e  rendeletben meghatározott 
igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.

 (2) E  rendelet eltérő rendelkezése hiányában a  díj – az  eljárás résztvevőjének jogellenes magatartásával okozott 
költségek, valamint a szakhatósági eljárásért fizetendő díj kivételével – magában foglal minden eljárási költséget.

2. A díj mértéke

2. §  Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, az első fokú kamarai hatósági eljárás díja 3000 Ft.

3. § (1) Az  ügyvédi tagfelvétel iránti, valamint az  európai közösségi jogász és a  külföldi jogi tanácsadó ügyvédi kamarai 
nyilvántartásba vétele iránti eljárás díja 200 000 Ft.
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 (2) Az  alkalmazott ügyvédi és a  kamarai jogtanácsosi tagfelvétel iránti, valamint az  alkalmazott európai közösségi 
jogász ügyvédi kamarai nyilvántartásba vétele iránti eljárás díjának összege az (1) bekezdésben meghatározott díj 
80%-a.

 (3) Az  ügyvédjelölt és a  jogi előadó ügyvédi kamarai nyilvántartásba vétele iránti eljárás díjának összege 
az (1) bekezdésben meghatározott díj 50%-a.

 (4) Az ügyvédasszisztens ügyvédi kamarai nyilvántartásba vétele iránti eljárás díja 10 000 Ft.

4. §  Ügyvédi kamarai nyilvántartásba vett kérelmező esetén
a) a kamarai tagságot, valamint az európai közösségi jogászi, alkalmazott európai közösségi jogászi és külföldi 

jogi tanácsadói nyilvántartásba vételt eredményező kamarai formaváltási eljárás díjának összege a  3.  § 
(1) bekezdésében meghatározott díj 75%-a,

b) az a) pont alá nem tartozó, kamarai tagságot nem eredményező kamarai formaváltási eljárás díja 10 000 Ft.

5. §  Az ügyvéd, az  európai közösségi jogász és a  külföldi jogi tanácsadó ügyvédi tevékenység szüneteltetésének és 
ügyvédi tevékenység szüneteltetést követő folytatásának engedélyezése iránti eljárás díjának összege 15 000 Ft.

6. § (1) Az ügyvédi iroda és az európai közösségi jogászi iroda (a továbbiakban együtt: ügyvédi iroda) nyilvántartásba vétele 
iránti eljárás díja 30 000 Ft.

 (2) A  Magyar Ügyvédi Kamara honlapján közzétett szerződésminta alkalmazásával készült alapító okirat benyújtása 
esetén az (1) bekezdés szerinti eljárás díja 15 000 Ft.

 (3) Az ügyvédi iroda nyilvántartásból való törlése iránti eljárás díja 30 000 Ft.
 (4) Az  ügyvédi iroda átalakulása, egyesülése, szétválása nyilvántartásba vétele iránti eljárás díja 30 000 Ft, amely 

magában foglalja az egyidejűleg bejelentett más változások nyilvántartásba vételéért fizetendő díjat is.
 (5) Az  ügyvédi iroda székhelyváltoztatása, valamint az  aliroda vagy fiókiroda nyilvántartásba vétele iránti eljárás díja  

15 000 Ft.

7. § (1) Az ügyvéd, az európai közösségi jogász, a külföldi jogi tanácsadó és az ügyvédi iroda átjegyzése iránti eljárás díja  
30 000 Ft.

 (2) A  kamarai jogtanácsos, az  alkalmazott ügyvéd, az  alkalmazott európai közösségi jogász, az  ügyvédjelölt és a  jogi 
előadó átjegyzése iránti eljárás díja 15 000 Ft.

8. § (1) A 3. § (1) bekezdésében meghatározott díj magában foglalja a tagfelvételi vagy nyilvántartásba vételi kérelemmel, 
a 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott díj a nem kamarai tag kamarai formaváltási kérelmével együttesen 
ügyvédi iroda által előterjesztett kérelem elbírálásának díját is.

 (2) A  6.  § (1) és (2)  bekezdésében meghatározott díj magában foglalja az  ügyvédi iroda nyilvántartásba vétele iránti 
kérelemmel együttesen előterjesztett aliroda vagy irattár nyilvántartásba vétele iránti kérelem elbírálásának díját is.

 (3) A 6. § (3) bekezdésében meghatározott díj magában foglalja az ügyvédi iroda törlése iránti kérelemmel együttesen 
az  ügyvédi tevékenységet gyakorló természetes személy kamarai tagságról való lemondása vagy az  ügyvédi 
kamarai nyilvántartásból való törlése, valamint az  ügyvédasszisztens törlése iránt előterjesztett kérelem 
elbírálásának díját is.

9. §  A fiókiroda törvényben, illetve kamarai szabályzatban meghatározott feltételeknek való megfelelése 
szakkérdésében lefolytatandó szakhatósági eljárás díja 15 000 Ft.

10. §  A kérelemre lefolytatott kamarai hatósági ellenőrzés díja 100 000 Ft.

11. § (1) Ha az eljárásban az elektronikus kapcsolattartás nem kizárt és az ügyfél a kérelmét elektronikus úton terjeszti elő, 
a díj összege az e rendeletben meghatározott díj 90%-a.

 (2) Ha az  ügyfél az  eljárás során nem elektronikus kapcsolattartási módra tér át, a  díjat az  (1)  bekezdés alkalmazása 
nélküli összegre egészíti ki.
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3. A díj megfizetése, visszatérítése és nyilvántartása

12. § (1) A díjat a kérelem nem elektronikus előterjesztését, valamint a nem elektronikus kapcsolattartási módra való áttérést 
megelőzően
a) átutalással vagy
b) ha az eljáró ügyvédi kamara ezt lehetővé teszi, házipénztárba készpénzzel vagy bankkártyával
kell megfizetni.

 (2) A  területi kamara a  kérelem elektronikus előterjesztését követően haladéktalanul értesíti a  kérelmezőt az  ügy 
azonosító számáról (a  továbbiakban: ügyazonosító szám). A  kérelem elektronikus előterjesztése esetén a  díjat 
legkésőbb az ügyazonosító számról való értesítés kézbesítését követő munkanapon átutalással kell megfizetni.

 (3) A  területi kamara több kérelem együttes előterjesztéséhez, előzetesen elektronikus úton előterjesztett kérelemre 
összevont ügyazonosító számot ad ki. A  díjat az  összevont ügyazonosító számmal érintett kérelmek után 
az  összevont ügyazonosító számról való értesítés kézbesítését követő nyolc munkanapon belül, de legkésőbb 
a kérelmek előterjesztését megelőzően átutalással kell megfizetni.

 (4) A  díjat átutalás esetén az  ügyvédi kamara honlapján közzétett számlaszámára kell megfizetni. Az  átutalás 
közlemény rovatában fel kell tüntetni
a) az  (1)  bekezdés a)  pontja esetén az  ügyfél kamarai azonosító számát, ennek hiányában nevét és születési 

idejét,
b) a (2) és (3) bekezdés esetén az ügyazonosító számot vagy az összevont ügyazonosító számot.

13. § (1) A díj az ügyben eljáró ügyvédi kamara saját bevételét képezi.
 (2) A  díjak kezelésére, elszámolására a  számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és 

könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy 
a nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie az ügyek számának és a befizetett díj összegének kimutatására.

14. §  Az e rendeletben meghatározott díjak esetében
a) a  díjfizetési kötelezettségre az  illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a  továbbiakban: Itv.) 28.  § (2) és 

(3) bekezdését,
b) a fellebbezési eljárás díjára az Itv. 29. § (2) és (4) bekezdését,
c) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-át,
d) a jogorvoslati eljárási díj visszafizetésére az Itv. 32. § (1) bekezdését,
e) a díjfizetés törlésére és visszatérítésére az Itv. 80. § (1) bekezdés f ), g) és k) pontját
kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon díjat kell érteni.

4. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez  a  rendelet – a  (2)  bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő harmincegyedik napon lép 
hatályba.

 (2) A 3. § (4) bekezdése és a 17. § a) pontja 2018. július 1-jén lép hatályba.

16. § (1) 2018. július 1-jét megelőzően elektronikus úton előterjesztett kérelem esetén a kamarai jogtanácsosi tagfelvétel és 
jogi előadói nyilvántartásba vétel, valamint a  kamarai jogtanácsosi tagfelvételt vagy jogi előadói nyilvántartásba 
vételt eredményező kamarai formaváltás iránti eljárás díjára, ha az  a  kérelmező számára kedvezőbb, a  kamarai 
jogtanácsos és a jogi előadó által fizetendő regisztrációs díjról szóló 12/2017. (IX. 29.) IM rendelet [a továbbiakban: 
12/2017. (IX. 29.) IM rendelet] szabályait – az  ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 181.  §-ában 
meghatározott eltéréssel – kell alkalmazni.

 (2) Ha az (1) bekezdés alapján az eljárás díja a 12/2017. (IX. 29.) IM rendelet szerinti regisztrációs díj, akkor a regisztrációs 
díj megfizetésére, visszatérítésére és nyilvántartására e  rendeletnek a  díj megfizetésére, visszatérítésére és 
nyilvántartására vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
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17. §  Hatályát veszti
a) a 16. §,
b) a kamarai jogtanácsos és a jogi előadó által fizetendő regisztrációs díjról szóló 12/2017. (IX. 29.) IM rendelet 

2. § (2) bekezdése és 3. alcíme.

  Dr. Trócsányi László s. k.,
  igazságügyi miniszter
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VII. A Kúria határozatai

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köm.5024/2017/4. számú határozata
 

Az ügy száma: Köm.5024/2017/4.
A tanács tagja: Dr. Kalas Tibor, a tanács elnöke, Dr. Horváth Tamás előadó bíró, Dr. Dobó Viola bíró
Az indítványozó: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.)
Az indítványozó képviselője: dr. Lakatos Szabolcs jogtanácsos
Az érintett önkormányzat: Terem Község Önkormányzata (4342 Terem, Fő u. 10.)
Az érintett önkormányzat képviselője: Csák István polgármester
Az ügy tárgya: zárszámadási rendelet megalkotása

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa
– megállapítja, hogy Terem Község Önkormányzat képviselő-testülete a  helyi önkormányzatok és szerveik, 

a  köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 
1991. évi XX. törvény 138.  § (1)  bekezdés k)  pontjából, továbbá az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 91.  § (1)  bekezdéséből eredő jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta, mert nem alkotta meg 
a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletét;

– felhívja a képviselő-testületet, hogy jogalkotási kötelezettségének 2017. december 31-ig tegyen eleget;
– elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét;
– elrendeli, hogy a határozat közzétételére – a Magyar Közlönyben való közzétételt követő nyolc napon belül – 

az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.

A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

 [1] A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: indítványozó) 2017. június 8-án, Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a  továbbiakban: Mötv.) 134.  § (1)  bekezdése 
alapján törvényességi felhívást bocsátott ki, Terem Község Önkormányzat képviselő-testületének címezve. 
Ebben megállapította, hogy az  önkormányzat nem tett eleget az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény (a  továbbiakban: Áht.) 91.  § (1)  bekezdése, továbbá a  helyi önkormányzatok és szerveik, a  köztársasági 
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 
(a  továbbiakban: Hatásköri törvény) 138.  § (1)  bekezdés k)  pontja szerinti jogalkotási kötelezettségének, mivel 
2017. május 31. napjáig nem fogadta el a 2016. évről szóló zárszámadási rendeletét. Erre tekintettel az indítványozó 
az önkormányzat jogalkotási kötelezettség elmulasztásában megnyilvánuló törvénysértését állapította meg.

 [2] A törvényességi felhívásban megadott határidő 2017. július 13-án eredménytelenül lejárt. A jegyző 2017. július 14. 
napján kelt tájékoztatása szerint a képviselő-testület a 2016. évi zárszámadásról szóló előterjesztést nem fogadta el, 
így rendeletet sem alkotott.

 [3] A fentieket követően az  indítványozó az  Mötv. 137.  § (1)  bekezdése alapján 2017. július 21-én kelt beadvánnyal 
fordult a  Kúria Önkormányzati Tanácsához, törvényen alapuló jogalkotási feladat elmulasztásának megállapítása 
végett.
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Az indítvány és az érintett önkormányzat állásfoglalása

 [4] Az indítványozó előadta, hogy az  önkormányzati képviselő-testület nem alkotta meg a  2016. évi zárszámadásról 
szóló önkormányzati rendeletét. Kérte, hogy a  Kúria határidő tűzésével hívja fel az  önkormányzatot jogalkotói 
feladatának teljesítésére. Az  indítványozó szerint a  helyi önkormányzat számára a  zárszámadás megalkotása 
autonómiájához tartozó jog, ugyanakkor az Áht.-ből és a hatásköri törvényből eredően kötelezettség is. E törvényi 
kötelezettség jogalapjaként – az  Áht. 91.  § (1)  bekezdés és a  Hatásköri törvény 138.  § (1)  bekezdés k)  pontja 
mellett  – hivatkozott az  Alaptörvény 32.  cikk (2)  bekezdésére, a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5.  § 
(4) bekezdésére, valamint az Mötv. 42. § 1. pontjára és 112. § (1) és (2) bekezdéseire is.

 [5] A Kúria a  bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a  továbbiakban: Bszi.) 52.  §-a 
alapján az indítványt megküldte az érintett önkormányzatnak az indítvánnyal kapcsolatos állásfoglalása beszerzése 
céljából. Az önkormányzat állásfoglalást ezzel kapcsolatban nem nyújtott be.

A Kúria döntésének jogi indoka

 [6] A Hatásköri törvény 138.  § (1)  bekezdés k)  pontja értelmében a  képviselő-testület gazdálkodási feladata és 
hatásköre, hogy „elfogadja a  költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadás), ennek keretében 
elfogadja a normatív költségvetési hozzájárulásoknak a költségvetési törvény előírása szerinti elszámolását.”

 [7] Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint: „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási 
rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-
testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó 
napjáig hatályba lépjen. A  zárszámadási rendelet tervezetével együtt a  képviselő-testület részére tájékoztatásul 
be kell nyújtani a  kincstár 68/B.  § szerinti ellenőrzése keretében a  helyi önkormányzat éves költségvetési 
beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.”

 [8] A Kúria 5060/2013/5. számú határozata is hivatkozik arra, hogy a  helyi önkormányzatok költségvetése 
az  államháztartás rendszerébe tartozik, annak részét alkotja. Az  Áht. pedig kötelezően előírja, hogy 
az önkormányzatok költségvetését, valamint a költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadást önkormányzati 
rendeletben kell megállapítani. Az  Áht. tehát a  szóban forgó tárgykörök tekintetében egyértelműen szabályozási 
kötelezettséget határoz meg. Az önkormányzatok szabályozási autonómiája nem terjed addig, hogy a zárszámadási 
rendelet megalkotására vonatkozó törvényi kötelezettségét mellőzze. Az önkormányzat a törvény által kötelezően 
meghatározott feladat- és hatáskörében köteles eljárni, s ez vonatkozik a jogalkotási kötelezettségére is.

 [9] A Hatásköri törvény 138.  § (1)  bekezdés k)  pontja szerint a  zárszámadási rendelet keretében kell elfogadni 
a  normatív költségvetési hozzájárulásoknak a  költségvetési törvény előírása szerinti elszámolását. Mindez 
az  önkormányzati működés transzparenciája szempontjából elengedhetetlen, amellett, hogy a  normatív 
költségvetési hozzájárulások felhasználása nélkül a  település üzemeltetése veszélybe kerül. Tehát mind 
a  költségvetési, mind a  zárszámadási rendelet megalkotása az  önkormányzati működés – és így a  lakosság 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférése, ellátása – szempontjából alapvető jogalkotási kötelezettsége a  helyi 
képviselő-testületeknek.

 [10] A fentiek alapján a Kúria megállapította, hogy Terem Község Önkormányzat képviselő-testülete törvényen alapuló 
jogalkotói kötelezettségét elmulasztotta, mivel nem alkotta meg a  2016. évi zárszámadásról szóló önkormányzati 
rendeletét.

 [11] A zárszámadási rendelet megalkotása az önkormányzat törvényes működéséhez elengedhetetlen.

Záró rész

 [12] A határozat Magyar Közlönyben való közzététele a Bszi. 55. § (2) bekezdésén és 57. §-án alapul.
 [13] A jogorvoslat kizárására irányuló rendelkezést a Bszi. 49. §-a tartalmazza.

Budapest, 2017. november 21.

Dr. Kalas Tibor s. k., a tanács elnöke, Dr. Horváth Tamás s. k., előadó bíró, Dr. Dobó Viola s. k., bíró
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1906/2017. (XII. 7.) Korm. határozata
a maszkati nagykövetség nyitásához kapcsolódó feladatokról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy Maszkat székhellyel 2018. szeptember 1-jével magyar nagykövetség (a  továbbiakban: 

külképviselet) nyíljon az  Ománi Szultánságban, és a  külképviselet konzuli kerülete az  Ománi Szultánság egész 
területére terjedjen ki;

 2. tudomásul veszi, hogy Magyarország rijádi nagykövetségének konzuli kerülete az  Ománi Szultánság területével 
csökken;

 3. felhatalmazza a  külgazdasági és külügyminisztert a  külképviselet nyitásához szükséges diplomáciai lépések 
megtételére, az  érintett ország külügyminisztériumának tájékoztatására, továbbá megbízza a  külképviselet 
nyitásával összefüggő feladatok végrehajtásával;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

 4. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  külképviselet nyitásával és működésével kapcsolatos kiadások 
fedezetét a 2018. évben a Külgazdasági és Külügyminisztérium költségvetéséből biztosítsa;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: felmerülés ütemében

 5. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, valamint a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy gondoskodjon 
a  külképviselet működésével kapcsolatos kiadásoknak a  2019. évtől a  2019. évi központi költségvetés 
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet
a) Külképviseletek Igazgatása címében 434 100 000 forint,
b) Központi Igazgatás címében 6 000 000 forint
összegben beépülő jelleggel történő biztosításáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: a 2019. évi központi költségvetés tervezése során

 6. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert a külképviselet nyitásához kapcsolódó feladatok teljesítéséhez szükséges 
beszerzések lefolytatására azzal, hogy a  beszerzések mentesülnek a  Kormány irányítása alá tartozó fejezetek 
költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozatban elrendelt beszerzési 
tilalom alól.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1907/2017. (XII. 7.) Korm. határozata
a kormányzati nyomat-menedzsment rendszer bevezetéséről

A Kormány
 1. felhívja a  belügyminisztert, hogy az  érintett miniszterekkel együttműködve a  NISZ Nemzeti Infokommunikációs 

Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: NISZ Zrt.) útján a  kormányzati 
nyomat-menedzsment rendszer teljes körű bevezetését szolgáló fejlesztési program (a  továbbiakban: program) 
első ütemét hajtsa végre a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011.  
(XII. 23.) Korm. rendelet 2.  mellékletében felsorolt központi költségvetési szervek, valamint a  Honvédelmi 
Minisztérium (a továbbiakban együtt: minisztériumok) vonatkozásában, az elhelyezésükre szolgáló épületekben;

Felelős: belügyminiszter
 érintett miniszterek
Határidő: 2018. augusztus 31.

 2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a program első ütemének végrehajtása, a kormányzati 
nyomat-menedzsment rendszernek a  minisztériumokban történő teljes körű bevezetése érdekében 
szükséges forrásnak a  Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1.  melléklet  
XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím,  
56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoporton történő rendelkezésre állásáról 2018. évben 
egyszeri jelleggel, legfeljebb 579 400 000 forint összegben;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: felmerülés ütemében

 3. az 1.  pontban meghatározott feladatok végrehajtásának előkészítése céljából felhívja az  érintett minisztereket, 
hogy az  általuk vezetett minisztériumok elhelyezésére szolgáló minisztériumi épületekben gondoskodjanak 
a kormányzati nyomat-menedzsment rendszer bevezetéséhez szükséges feltételek biztosításáról, ennek keretében
a) folytassanak le tételes, helyszíni egyeztetést a  NISZ Zrt.-vel a  minisztériumi épületekben fellelhető 

valamennyi nyomat-előállításra használt eszköz, berendezés tekintetében, melynek keretében kerüljenek 
megállapításra az  eszközök tulajdoni, vagyonkezelési viszonyai, beszerzési, üzemeltetési és fenntartási 
körülményei, valamint az eszközök aktuális műszaki állapota,
Felelős: érintett miniszterek
Határidő: 2018. január 15.

b) az a) alpont szerint végrehajtott felmérés eredménye alapján kezdeményezzék a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zártkörűen működő Részvénytársaságnál (a  továbbiakban: MNV Zrt.) a  minisztériumok vagyonkörébe 
tartozó valamennyi, nyomat-előállításra alkalmas eszközre vonatkozó vagyonkezelői jog megszüntetését – 
szükség esetén a felelős irányító hatóság előtt az európai uniós fenntartási kötelezettség átruházására történő 
intézkedés kezdeményezésével – az eszközök NISZ Zrt. részére történő átadása érdekében,
Felelős: érintett miniszterek
Határidő: 2018. január 31.

c) a minisztériumi épületekben elhelyezett szervezeti egységeik körében vizsgálják felül, a  NISZ Zrt.-vel 
egyeztessék, majd felhasználói igényként rögzítsék a nyomat-előállítási szolgáltatással szembeni elvárásaikat, 
továbbá a  NISZ Zrt. által előzetes javaslatként, normatív alapon kidolgozott kihelyezési, elosztási tervek 
alapulvételével és azzal összhangban a NISZ Zrt.-vel együttműködve alakítsák ki a nyomat-előállító eszközök 
kihelyezésének részletes tervét,
Felelős: érintett miniszterek
Határidő: 2018. február 28.

d) az a)  alpont szerint végrehajtott egyeztetés keretében gondoskodjanak tételes leltáron alapuló 
átadás-átvételi megállapodás megkötéséről a  NISZ Zrt.-vel, amelyben valamennyi, nyomat-előállításra 
használt eszköz vonatkozásában – a  4.  pontban meghatározott szerződések megkötéséig – szabad 
rendelkezési jogot biztosítanak a  NISZ Zrt. részére az  1.  pontban meghatározott kormányzati 
nyomat-menedzsment rendszer első ütemének végrehajtása érdekében, azzal, hogy a  NISZ Zrt. a  rendszer 
kialakítása során folyamatosan köteles szolgáltatni a  minisztériumi felhasználók részére, a  c)  alpont szerinti 
igényekre figyelemmel, a NISZ Zrt. által nyújtott szolgáltatások leírását tartalmazó szolgáltatáskatalógusban 
előírt normatíva szerinti nyomat-előállítási szolgáltatást,
Felelős: érintett miniszterek
Határidő: 2018. március 31.
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e) a NISZ Zrt.-vel történő szakmai egyeztetés keretében állapítsák meg a korábban saját költségvetésük terhére 
finanszírozott nyomat-előállítási szolgáltatásokkal kapcsolatos üzemeltetési kiadásaik összegét – beleértve 
a  nyomat-előállítási szolgáltatást támogató eszközök saját hatáskörben történt üzemeltetésének összegét, 
valamint a  nyomat-menedzsment rendszer bevezetése alapján prognosztizált nyomatszámcsökkenés miatt 
várható papír- és kellékanyag-felhasználás miatti kiadáscsökkenés alapján várható költségmegtakarítást  –, 
és gondoskodjanak az  így megállapított forrásoknak a  Belügyminisztérium fejezet részére költségvetési 
megállapodás keretében történő átcsoportosítására;
Felelős: érintett miniszterek
 belügyminiszter
Határidő: a nyomat-menedzsment rendszernek az  érintett miniszter által vezetett minisztériumban 

történő bevezetésének időpontja
 4. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  állami vagyon felügyeletéért való felelőssége körében eljárva 

az MNV Zrt. útján gondoskodjon az érintett miniszterek által a 3. pont b) alpontja alapján kezdeményezett eljárás 
lebonyolításáról, a NISZ Zrt. eszközökre vonatkozó használati jogosultságának megteremtéséről;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

 5. felhívja a belügyminisztert, hogy a 4. pont alapján a NISZ Zrt. vagyonkörébe kerülő eszközök közül a kormányzati 
nyomat-menedzsment rendszerben történő felhasználásra a  NISZ Zrt. által összeállított kimutatás és egyedi 
műszaki-szakmai állapotfelmérési jelentés szerint nem alkalmas eszközök továbbhasznosításáról vagy selejtezéséről, 
valamint a  továbbhasznosítás módjáról – a  NISZ Zrt. szakmai javaslatának figyelembevételével – rendelkezzen, 
valamint tegye meg a továbbhasznosításhoz szükséges intézkedéseket;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: az 1.  pont szerinti első ütem tekintetében 2018. november 30., azt követően ütemenként 

az adott ütem befejezését követő harmadik hónap utolsó napja
 6. felhívja a  belügyminisztert, hogy készítsen előterjesztést a  Kormány számára a  1.  pontban szereplő program 

első ütemének végrehajtásáról, valamint a  2019. augusztus 31-ig tartó második ütem megvalósítása érdekében 
szükséges feladatokról és forrásigényekről; az  előterjesztésben mutassa be az  elért eredményeket és a  következő 
időszakra vonatkozó tervezett fejlesztési feladatokat, a  teljes tervezett fejlesztési program becsült megvalósítási 
adatait, valamint a  folyamatban lévő fejlesztési ütem időpontjáig keletkezett működési megtakarítás 
figyelembevételével kialakított, a következő ütem megvalósításához szükséges költségvetési forrásigényt.

Felelős: belügyminiszter
Határidő: először 2019. január 31., majd a teljes körű megvalósításig minden következő év január 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1908/2017. (XII. 7.) Korm. határozata
a terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról

A Kormány
 1. a Magyarország 2017.  évi központi költségvetéséről szóló 2016.  évi XC.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 17.  §-a és 

a 4. melléklet 2. pontja alapján jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 22.  A  terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások alcím legfeljebb 
3 757 100 000 forint összeggel történő túllépését;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
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 2. egyetért azzal, hogy a  terrorizmus elleni küzdelemhez kapcsolódó feladatok hatékony megvalósítása során 
az  e  kormányhatározat alapján biztosított forrás felhasználásakor a  Kormány irányítása alá tartozó fejezetek 
költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell 
alkalmazni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1909/2017. (XII. 7.) Korm. határozata
az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló Egyezménye Kiegészítő Jegyzőkönyve szövegének 
végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért az  Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló Egyezménye Kiegészítő Jegyzőkönyvének 

(a továbbiakban: Kiegészítő Jegyzőkönyv) bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza a belügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a Kiegészítő Jegyzőkönyv bemutatott szövegének  

– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
 3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Kiegészítő Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapításához 

szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
 4. elfogadja a  Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a  Kiegészítő Jegyzőkönyv 

szövegének végleges megállapítását követően annak az  Országgyűléshez történő benyújtását; a  törvényjavaslat 
előadójának a Kormány a belügyminisztert jelöli ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1910/2017. (XII. 7.) Korm. határozata
Szentendre Regionális Déli Vízbázis megóvásával összefüggő egyes kormányzati intézkedésekről

A Kormány
 1. megállapítja, hogy a  Szentendre Regionális Déli Vízbázis által kiszolgált települések ivóvize jó minőségű, a  jó 

vízminőség hosszú távú megóvása érdekében intézkedéseket kell tenni;
 2. felhívja a  belügyminisztert az  1.  pontban meghatározott célok elérése érdekében szükséges előkészítő feladatok 

végrehajtására;
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2018. december 31.

 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  2.  pont szerinti feladatok végrehajtása érdekében gondoskodjon  
101 900 000 forint forrás biztosításáról a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi 
XC. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 17. Vízügyi Igazgatóságok cím javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



33146 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 205. szám 

A Kormány 1911/2017. (XII. 7.) Korm. határozata
az Országos Széchényi Könyvtár archívumainak elhelyezését szolgáló archivális és szolgáltató raktárak 
megvalósítását célzó beruházás előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért az  Országos Széchényi Könyvtár (a  továbbiakban: OSZK) korszerű működési feltételeinek biztosítása 

érdekében
a) az OSZK archívumainak elhelyezését szolgáló archivális raktárnak a  Piliscsaba, belterület 1602/4 helyrajzi 

számú, természetben Piliscsaba, Fő út 2/A szám alatt található ingatlanon,
b) az archivális raktárhoz kapcsolódó szolgáltató raktárnak a  Budapest, belterület 6452/3 helyrajzi számú 

ingatlanon, a budai várkert Nyúlkert alatti területén
történő megvalósítását célzó beruházás előkészítésével;

 2. az  1.  pont a)  alpont szerinti beruházás a  Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési 
hatáskörökről szóló 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (2) bekezdés j), m) és 
o)  pontja szerinti előkészítési fázisaira összesen 467 930 000 forint, az  1.  pont b)  alpont szerinti beruházás Korm. 
rendelet 2.  § (2)  bekezdés b), f ), m) és o)  pontjai szerinti előkészítési fázisaira összesen 484 790 000 forint forrást 
biztosít a  Magyarország 2017.  évi központi költségvetéséről szóló 2016.  évi XC.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 
1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás 
Előkészítési Alap alcím terhére, azzal, hogy az  előkészítési fázisokat legkésőbb 2018. november 30-ig kell 
megvalósítani;

 3. az  1.  pont a) és b)  alpontjai szerinti beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként a  nemzeti fejlesztési 
minisztert jelöli ki;

 4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Kvtv. 20. § (5) bekezdése szerinti jogkörében eljárva – a 2. pontban 
foglaltak megvalósítása érdekében – gondoskodjon mindösszesen a  pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári 
díjakkal együtt 952 720 000 forint egyszeri átcsoportosításáról a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére, a Kvtv. 
1.  melléklet XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Állami vagyonnal kapcsolatos 
kiadások cím, 1. Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás 
jogcímcsoport, 1. Az  MNV Zrt. Ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai jogcím javára, a  fel nem használt rész 
tekintetében a Beruházás Előkészítési Alapba történő visszafizetési kötelezettséggel;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az átcsoportosítás tekintetében azonnal  

a fel nem használt rész visszafizetése tekintetében a 6. pont szerinti jelentés tudomásulvételét 
követő 15 napon belül

 5. egyetért azzal, hogy a 2. pont szerinti előkészítési fázisokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: 
MNV Zrt.) az  OSZK bevonásával, a  tervezés folyamata során a  Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyeztetve 
valósítsa meg;

 6. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  emberi erőforrások miniszterének bevonásával, az  MNV Zrt. 
közreműködésével
a) készítsen jelentést a  Korm. rendelet 7.  § (1)  bekezdése szerinti beszámolási kötelezettség teljesítése 

érdekében a  2.  pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint 
a felhasznált forrás összegéről,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 

emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2018. december 15.

b) készítsen előterjesztést az  1.  pont szerinti beruházások megvalósításának további kérdéseiről, 
a  kivitelezéshez és az  üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok, költségek, forrásigény, az  ütemezés és 
a felelősök bemutatásával.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 

emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2018. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1912/2017. (XII. 7.) Korm. határozata
a Budai Vigadó felújításának kiegészítő támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért a  Budai Vigadó felújításának befejezéséhez szükséges kiegészítő támogatás biztosításával, a  felújított 

épület működtetéséhez szükséges eszközök, a közönségforgalmi és irodai terek bútorzata, valamint az audiovizuális 
és hangtechnikai mobil eszközök beszerzésének céljából;

 2. az 1. pont megvalósítása érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere 
bevonásával – gondoskodjon a 2017. évben szükséges 599 800 000 forint biztosításáról a Magyarország 2017. évi 
központi költségvetéséről szóló 2016.  évi XC.  törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 
20.  Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50.  Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím, 9.  A  Budai Vigadó 
felújításának támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a felmerülés ütemében
 3. egyetért azzal, hogy a Budai Vigadó felújításának befejezéséhez kapcsolódó beszerzések során a Kormány irányítása 

alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat 
rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1913/2017. (XII. 7.) Korm. határozata
a Lovas-terápiás Központ és országos szolgáltatási hálózat kialakításához szükséges beruházás 
előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért a  Lovas-terápiás Központ és országos szolgáltatási hálózat kialakításához szükséges beruházás 

előkészítésével;
 2. az 1.  pont szerinti beruházásnak a  Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről 

szóló 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet 2.  § (2)  bekezdés a)–o)  pontjai szerinti előkészítési fázisaira összesen 
197 089 280 forint forrást biztosít a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére azzal, hogy az  előkészítési fázisokat legkésőbb 2018. január 31. 
napjáig kell megvalósítani;

 3. az 1. pont szerinti beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
 4. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Kvtv. 20.  § (5)  bekezdése szerinti jogkörében eljárva az  emberi 

erőforrások miniszterének bevonásával – a 2. pontban foglaltak megvalósítása érdekében – gondoskodjon a Kvtv. 
1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás 
Előkészítési Alap alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 22. Egészségügyi ágazati előirányzatok alcím, 2. Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 
jogcímcsoport javára összesen 197 089 280 forint egyszeri átcsoportosításáról, a fel nem használt rész tekintetében 
a Beruházás Előkészítési Alapba történő visszafizetési kötelezettséggel;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: az átcsoportosítás tekintetében azonnal
 a fel nem használt rész visszafizetése tekintetében a 6. pont szerinti jelentés tudomásul vételét 

követő 15 napon belül
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 5. egyetért azzal, hogy a  2.  pont szerinti előkészítési fázisokat a  Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar 
Egyesület valósítsa meg;

 6.  felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy
a) készítsen a  Kormány részére jelentést a  Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési 

hatáskörökről szóló 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése szerinti beszámolási kötelezettség 
teljesítése érdekében a 2. pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint 
a felhasznált forrás összegéről,
Felelős:  emberi erőforrások minisztere
Határidő:  2018. március 31.

b) az  előkészítési fázisok eredménye alapján készítsen előterjesztést a  Kormány részére az  1.  pont szerinti 
beruházás megvalósításának kérdésében, a  kivitelezéshez és az  üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok, 
költségek, forrásigény, ütemezés és felelősök bemutatásával.
Felelős:  emberi erőforrások minisztere
Határidő:  2018. június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1914/2017. (XII. 7.) Korm. határozata
a kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Plébánia fejlesztései érdekében a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. egyetért a kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Plébánia fejlesztéseinek támogatásával;
 2. felhívja a Kormány nemzetpolitikáért felelős tagját, hogy az 1. pontban meghatározott célból a Bethlen Gábor Alap 

irányítását ellátó Bizottság közreműködésével nyújtson költségvetési támogatást a  kolozsvári Szent Mihály Római 
Katolikus Plébánia mint kedvezményezett részére mindösszesen 300 000 000 forint összegben;

Felelős: a Kormány nemzetpolitikáért felelős tagja
Határidő: azonnal

 3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (1)  bekezdése és 33.  § (2)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a  kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Plébánia fejlesztéseinek finanszírozása érdekében 
szükséges 300 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében 
visszatérítési kötelezettséggel a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény  
(a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím,  
1. Rendkívüli kormányzati intézkedések alcím terhére és 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.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: a Kormány nemzetpolitikáért felelős tagja
Határidő: 2018. június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1914/2017. (XII. 7.) Korm. határozathoz

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

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 (+/-) 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

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 300 000 000
LXV. Bethlen Gábor Alap

263145 4 Nemzetpolitikai célú támogatások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 300 000 000

XI. Miniszterelnökség
32 Központi kezelésű előirányzatok

297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések
K5 Egyéb működési célú kiadások -300 000 000

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

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 (+/-) 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

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 300 000 000

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

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 (+/-) 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 300 000 000 300 000 000
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 



33150 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 205. szám 

A Kormány 1915/2017. (XII. 7.) Korm. határozata
a váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok beruházás megvalósítása érdekében szükséges 
intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a  váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok fejlesztési koncepciójával (a továbbiakban: 

Beruházás), amely szerint
a) a Beruházás keretében a  Vác belterület 1899/18, 1899/19 és 1899/20 helyrajzi számú ingatlanokon 

az  ingatlanok összevonását követően egy multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok, valamint 
a  létesítmény alatt egy mélygarázs épül, továbbá a  Vác belterület 1899/7 helyrajzi számú ingatlanon egy 
parkoló kialakítása történik meg,

b) a Beruházás – a  kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt –  
4 968 181 688 forint összegű költségvetési forrásból valósul meg a 2017–2019. években,

c) a Beruházás építtetője Vác Város Önkormányzata;
 2. a Beruházás megvalósítása érdekében felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Magyarország 2017. évi 

központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet,  
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 50. Váci 
multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok jogcímcsoporton rendelkezésre álló 996 512 000 forint összegű 
forrás felhasználására kössön támogatási szerződést Vác Város Önkormányzatával;

Felelős:  nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. december 31.

 3. a Beruházás ütemezett megvalósítása érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési 
miniszter bevonásával tegye meg a szükséges intézkedéseket a Beruházás megvalósításához még nem biztosított, 
2 968 181 688 forint összegű forrás 2019. évben történő rendelkezésre állása érdekében a XVII. Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium fejezet javára.

Felelős:  nemzetgazdasági miniszter 
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő:  a 2019. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1916/2017. (XII. 7.) Korm. határozata
Washington D. C.-ben található Kossuth Ház tulajdonjogának Magyar Állam részére történő megszerzéséhez 
szükséges intézkedésekről

 1.  A  Kormány a  Washington D. C.-ben található Kossuth Háznak a  történelem folyamán az  amerikai magyarság 
összetartozás-tudatának megtartásában betöltött szerepére figyelemmel egyetért a Kossuth Ház 2001 Massachusetts 
Ave NW Washington, DC 20036 számon található ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) tulajdonjogának egészben 
a Magyar Állam javára történő megvásárlásával.

 2.  A Kormány a fenti cél érdekében
a) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a külgazdasági és külügyminiszter közreműködésével folytasson 

tárgyalásokat, és tegye meg a szükséges lépéseket az 1. pontban foglaltak teljesítése érdekében;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 

külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

b) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert és a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon 
az Ingatlan megvásárlásához szükséges költségvetési forrás biztosításáról – figyelembe véve a Magyarország 
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet  
XLII. Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 42. Alapok támogatása cím, 2. Bethlen Gábor Alap 
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támogatása alcímen jelentkező megtakarítást is – a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos 
bevételek és kiadások fejezet, 1. Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások alcím, 1. Ingatlan-
beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 1. Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai jogcím 
javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: felmerülés ütemében

c) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján a  külgazdasági 
és külügyminiszter bevonásával gondoskodjon az  1.  pontban megjelölt, az  állam tulajdonába kerülő 
Ingatlannak a Külgazdasági és Külügyminisztérium részére történő vagyonkezelésbe adásáról.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 

külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: az Ingatlan tulajdonjogának megszerzését követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1917/2017. (XII. 7.) Korm. határozata
a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti  
előirányzat-átcsoportosításokról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
1. 1. Célelőirányzatok alcím, 4. Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai jogcímcsoport terhére, a  Kvtv. 

1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím javára 79 261 981 forint,
2. 2. Fejezeti általános tartalék alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 

11. Közgyűjtemények cím javára 11 238 019 forint, valamint
3. 2. Fejezeti általános tartalék alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 

20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Felsőoktatási feladatok támogatása alcím, 1. Felsőoktatás speciális 
feladatai jogcímcsoport javára 3 775 499 forint

egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1917/2017. (XII. 7.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 

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
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

302213 4 Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai
K5 Egyéb működési célú kiadások -79 261 981,0

296668 2 Fejezeti általános tartalék 
K5 Egyéb működési célú kiadások -15 013 518,0

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
218672 11 Közgyűjtemények

K1 Személyi juttatások 11 100 000,0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 400 000,0
K3 Dologi kiadások 74 700 000,0
K6 Beruházások 2 300 000,0

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Felsőoktatási feladatok támogatása

302891 1 Felsőoktatás speciális feladatai
K5 3 775 499,0                     

Forintban
Államház-

tartási 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

Forintban
Államház-

tartási 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
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

302213 4 Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai -79 261 981,0
296668 2 Fejezeti általános tartalék -15 013 518,0

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
218672 11 Közgyűjtemények 90 500 000,0

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Felsőoktatási feladatok támogatása

302891 1 Felsőoktatás speciális feladatai 3 775 499,0                     

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 94 275 499,0 94 275 499,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

1 példány

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

1 példány

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

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2017

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű  
Egyéb működési célú kiadások



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.


	A Kormány 368/2017. (XII. 7.) Korm. rendelete
	az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 369/2017. (XII. 7.) Korm. rendelete
	a váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

	A miniszterelnökséget vezető miniszter 33/2017. (XII. 7.) MvM rendelete
	a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete külképviseleti besorolásáról, valamint a tartós külszolgálatot teljesítők deviza-alapilletménye, költségtérítése és az állandó képviseleti devizapótlék kiszámításának részletes szabályairól szóló 16

	Az igazságügyi miniszter 16/2017. (XII. 7.) IM rendelete
	az ügyvédi kamarai hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

	A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köm.5024/2017/4. számú határozata
	 

	A Kormány 1906/2017. (XII. 7.) Korm. határozata
	a maszkati nagykövetség nyitásához kapcsolódó feladatokról

	A Kormány 1907/2017. (XII. 7.) Korm. határozata
	a kormányzati nyomat-menedzsment rendszer bevezetéséről

	A Kormány 1908/2017. (XII. 7.) Korm. határozata
	a terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról

	A Kormány 1909/2017. (XII. 7.) Korm. határozata
	az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló Egyezménye Kiegészítő Jegyzőkönyve szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

	A Kormány 1910/2017. (XII. 7.) Korm. határozata
	Szentendre Regionális Déli Vízbázis megóvásával összefüggő egyes kormányzati intézkedésekről

	A Kormány 1911/2017. (XII. 7.) Korm. határozata
	az Országos Széchényi Könyvtár archívumainak elhelyezését szolgáló archivális és szolgáltató raktárak megvalósítását célzó beruházás előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról

	A Kormány 1912/2017. (XII. 7.) Korm. határozata
	a Budai Vigadó felújításának kiegészítő támogatásáról

	A Kormány 1913/2017. (XII. 7.) Korm. határozata
	a Lovas-terápiás Központ és országos szolgáltatási hálózat kialakításához szükséges beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

	A Kormány 1914/2017. (XII. 7.) Korm. határozata
	a kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Plébánia fejlesztései érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1915/2017. (XII. 7.) Korm. határozata
	a váci multifunkcionális sport és rendezvénycsarnok beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről

	A Kormány 1916/2017. (XII. 7.) Korm. határozata
	Washington D. C.-ben található Kossuth Ház tulajdonjogának Magyar Állam részére történő megszerzéséhez szükséges intézkedésekről

	A Kormány 1917/2017. (XII. 7.) Korm. határozata
	a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti 
előirányzat-átcsoportosításokról
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