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III.
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Kormányrendeletek

A Kormány 370/2017. (XII. 8.) Korm. rendelete
a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről
A Kormány a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 31. § (6) bekezdés b) és
c) pontjában, valamint a 15. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A jelnyelvi tolmácsolás folytatásának feltételei
1. §		
A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Jtv.) 8. §
(1) bekezdése szerinti jelnyelvi tolmácsolási tevékenység (a továbbiakban: jelnyelvi tolmácsolás) folytatásához
a következő szakképesítéssel, rész-szakképesítéssel vagy bizonyítvánnyal kell rendelkezni:
a)
a szakértő és a fordító jeltolmács képzésről szóló 8/1983. (VI. 15.) MM–EüM együttes rendelet alapján kiállított
szakértő jeltolmács vagy fordító jeltolmács bizonyítvány,
b)
az egyes szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló 28/2003. (X. 18.) OM rendelet alapján kiadott
52 8999 01 azonosító számú jelnyelvi tolmács szakképesítés,
c)
a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek
kiadásáról szóló 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelet alapján kiadott 52 223 01 0000 00 00 azonosító
számú jelnyelvi tolmács szakképesítés, 52 223 01 0100 31 01 azonosító számú relé jelnyelvi tolmács
rész-szakképesítés vagy 52 223 01 0100 31 02 azonosító számú társalgási jelnyelvi tolmács rész-szakképesítés,
d)
a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet alapján kiadott 52 223 01 0000 00 00 azonosító számú jelnyelvi
tolmács szakképesítés, 52 223 01 0100 31 01 azonosító számú relé jelnyelvi tolmács rész-szakképesítés vagy
52 223 01 0100 52 01 azonosító számú társalgási jelnyelvi tolmács rész-szakképesítés,
e)
az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
szóló 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet alapján kiadott 53 223 01 azonosító számú jelnyelvi szaktolmács
szakképesítés-ráépülés, 52 223 01 azonosító számú jelnyelvi tolmács szakképesítés vagy 51 223 01 azonosító
számú relé jelnyelvi tolmács rész-szakképesítés, vagy
f)
az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet alapján kiadott 53 223 01 Jelnyelvi szaktolmács szakképesítés-ráépülés,
52 223 01 Jelnyelvi tolmács szakképesítés vagy 51 223 01 Relé jelnyelvi tolmács rész-szakképesítés.
2. §

(1) A jelnyelvi tolmácsolás folytatásához a jelnyelvi tolmácsnak rendelkeznie kell – a 4. § szerinti bejelentés benyújtását
megelőző három év során szerzett – legalább 300 tolmácsolt óra gyakorlattal (a továbbiakban: tolmácsolási
gyakorlat). A tolmácsolási gyakorlatba az 1. § d), e) vagy f ) pontja szerinti szakképesítéssel, rész-szakképesítéssel,
szakképesítés-ráépüléssel rendelkező személy esetében a szakmai vizsgára bocsátás feltételeként teljesített
gyakorlatot is be kell számítani.
(2) A tolmácsolási gyakorlatot az igazolja, aki vagy akinek jogelődje a bejelentőt foglalkoztatja vagy foglalkoztatta.
Ha a foglalkoztató jogutód nélkül megszűnt, vagy a tolmácsolási gyakorlatot a bejelentő nem foglalkoztatottként
teljesítette, a gyakorlatot a tolmácsolásra irányuló szerződéssel és az annak teljesítését igazoló dokumentummal kell
igazolni.
(3) Az 1. § d), e) vagy f ) pontja szerinti szakképesítéssel, rész-szakképesítéssel, szakképesítés-ráépüléssel rendelkező
személy esetében a képzés keretében, a 4. § szerinti bejelentés benyújtását megelőző három év során a szakmai
vizsgára bocsátás feltételeként teljesített gyakorlatot a képzőhely igazolja.
(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti igazolásnak tartalmaznia kell kiállítójának nevét, székhelyét, a bejelentő nevét, lakcímét
és a tolmácsolási gyakorlat időtartamát.
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3. §
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(1) A jelnyelvi tolmács az 4. § szerinti bejelentés benyújtásakor nyilatkozik az általa vállalt tolmácsolási típusokról.
(2) A jelnyelvi tolmács szakképesítéssel, jelnyelvi szaktolmács szakképesítés-ráépüléssel, a szakértő jeltolmács, továbbá
a fordító jeltolmács bizonyítvánnyal rendelkező jelnyelvi tolmács a következő tolmácsolási típusokat láthatja el:
a)
bíróság, hatóság vagy egyéb közhatalmat gyakorló szerv eljárása során végzett tolmácsolás,
b)
közoktatás, szakképzés, felsőoktatás során a tanulói, hallgatói jogviszonnyal, továbbá felnőttképzés során
a képzéssel összefüggésben végzett tolmácsolás,
c)
egészségügyi ellátás igénybevételekor végzett tolmácsolás,
d)
foglalkoztatási célú és munkahelyen igénybe vett tolmácsolás,
e)
a jogosult választott tisztségének ellátásához igénybe vett személyi tolmácsolás,
f)
a jogosult önálló életvitelének elősegítése céljából végzett személyi tolmácsolás,
g)
nagyobb hallgatóság előtt végzett tolmácsolás,
h)
média-tolmácsolás.
(3) A társalgási jelnyelvi tolmács rész-szakképesítéssel rendelkező jelnyelvi tolmács a (2) bekezdés c)–f ) pontja szerinti
tolmácsolási típusokat láthatja el.
(4) A relé jelnyelvi tolmács rész-szakképesítéssel rendelkező jelnyelvi tolmács – az adott tolmácsolási típus önálló
ellátására jogosult jelnyelvi tolmáccsal együttesen – a (2) bekezdés a) és c)–g) pontja szerinti tolmácsolási típusokat
láthatja el.

2. A bejelentéssel összefüggő eljárás
4. §

(1) A jelnyelvi tolmácsolás folytatásáról szóló bejelentést Budapest Főváros Kormányhivatalánál (a továbbiakban:
Hivatal) kell megtenni.
(2) A bejelentést a Hivatal honlapján közhírré tett, 1. melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.
(3) Ha a bejelentés nem felel meg a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános
feltételeiről szóló 2009. évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban: Szolgtv.), a Jtv.-ben és az e rendeletben foglalt
követelményeknek, a Hivatal a Szolgtv. 23. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alkalmazásával visszaküldi
a bejelentő számára az általa mellékelt dokumentumokat.
(4) Ha a bejelentés alapján folytatott ellenőrzési eljárás keretében a Hivatal megállapította, hogy a bejelentő
nem felel meg a jelnyelvi tolmácsolás folytatásához szükséges – a Szolgtv.-ben, a Jtv.-ben és az e rendeletben
meghatározott – feltételeknek, ennek közlésével egyidejűleg visszaküldi számára az általa mellékelt
dokumentumokat.

3. A Névjegyzék vezetése, változások bejelentése
5. §

(1) A jelnyelvi tolmács köteles háromévenként bejelenteni a Hivatalnak az e rendeletben előírt továbbképzés és
szakmai gyakorlat teljesítését.
(2) A továbbképzés teljesítésének bejelentéséhez mellékelni kell a továbbképzést szervező személy vagy szervezet által
kiállított igazolást. A tolmácsolási gyakorlat teljesítésének igazolása tekintetében a 2. § (2) és (4) bekezdését kell
alkalmazni.
(3) Ha a bejelentést a jelnyelvi tolmács nem teljesíti, vagy az általa benyújtott igazolások hiányosak, a Hivatal
határidő tűzésével és a jogkövetkezmények megjelölésével felhívja a jelnyelvi tolmácsot a továbbképzés, illetve
a tolmácsolási gyakorlat teljesítésének igazolására.

6. §

(1) A jelnyelvi tolmács a Hivatalnál – legfeljebb három évre – kérheti tevékenységének szüneteltetését a kezdőnap
és az időtartam megjelölésével. Visszamenőleges szüneteltetésnek nincs helye. A szüneteltetés időtartama
a szüneteltetés ideje alatt módosítható.
(2) A szüneteltetés időtartama a jelnyelvi tolmács továbbképzésen történő részvételi kötelezettségét nem érinti.
A szüneteltetés időtartama a tolmácsolási gyakorlat végzéséhez előírt időtartamba nem számít bele.

7. §

(1) A Hivatal a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében (a továbbiakban: Névjegyzék) szereplő adatokban
folyamatosan átvezeti a változásokat, és az aktuális adatokat teszi közhírré.
(2) A Hivatal a jelnyelvi tolmács Névjegyzékből való törléséről – a Névjegyzék módosulásával egyidejűleg – közleményt
jelentet meg saját honlapján a törlés időpontjának feltüntetésével.
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4. Továbbképzés és szakmai gyakorlat
8. §

(1) A jelnyelvi tolmács köteles továbbképzési időszakonként
a)
legalább 60 órában a jelnyelvi tolmácsok szakmai konzultációja, tapasztalatcseréje, illetve képzése érdekében
szervezett továbbképzésen részt venni, és
b)
legalább 300 tolmácsolt óra gyakorlatot végezni.
(2) Az első továbbképzési időszak a Névjegyzékbe történő felvétellel kezdődik. A további továbbképzési időszakok
az előző továbbképzési időszak leteltét követő napon kezdődnek.
(3) Az egyes továbbképzési időszakok tartama három év akkor is, ha a jelnyelvi tolmács az előírt továbbképzést és
szakmai gyakorlatot korábban teljesíti.
(4) A jelnyelvi tolmácsszolgálat fenntartója éves továbbképzési tervet készít, amely tartalmazza
a)
a továbbképzésen részt vevők helyettesítésére vonatkozó tervet,
b)
a továbbképzésre fordítható összeg megjelölését,
c)
a továbbképzési kötelezettségüket teljesítők számát és
d)
a tervezett továbbképzéseket, valamint azok óraszámát.

9. §

(1) Továbbképzést a Hivatal által pályázati úton hároméves időtartamra kijelölt személyek vagy szervezetek
(a továbbiakban: továbbképző szervezet) szervezhetnek a kijelölésben meghatározottak szerint.
(2) Az a személy vagy szervezet,
a)
amelyik a 10. § (6) bekezdése szerinti beszámolót határidőre nem nyújtja be, vagy
b)
amelynek kijelölését a Hivatal a 11. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint visszavonta,
a beszámolási határidő lejártától, illetve a kijelölés visszavonásától számított egy évig nem nyújthat be pályázatot.
(3) A pályázati kiírást a Hivatal a honlapján közhírré teszi, továbbá intézkedik a Szociális Ágazati Portálon való közhírré
tételéről.
(4) A Hivatal a kijelölésben meghatározza, hogy a továbbképző szervezet által szervezett és a pályázatban feltüntetett
programok közül melyeket ismer el a 8. § (1) bekezdés a) pontja szerinti továbbképzésnek. A Hivatal a kijelölésről
szóló döntését a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. Jelnyelvi Programirodája
szakmai véleményének figyelembevételével hozza meg. A szakmai vélemény kialakításához a Fogyatékos
Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. Jelnyelvi Programirodája kikéri a Jelnyelvi Tolmácsok
Országos Szövetségének véleményét.
(5) A kijelölés feltétele, hogy a továbbképző szervezet a pályázat benyújtásával egyidejűleg írásban hozzájáruljon
– kijelölése esetén – a nevének és elérhetőségének, a továbbképzések címének, óraszámának, valamint
a továbbképzések időpontjával, helyszínével, díjával és tervezett létszámával kapcsolatos adatoknak a Hivatal
honlapján és a Szociális Ágazati Portálon történő közhírré tételéhez. A Hivatal az adatokat a honlapján közhírré teszi,
továbbá intézkedik a Szociális Ágazati Portálon való közhírré tételükről.

10. §

(1) A továbbképző szervezet a továbbképzéseket a pályázati kiírásban és a pályázatában foglaltak szerint köteles
megszervezni.
(2) A továbbképző szervezet – a továbbképzés megindítását megelőzően legalább tíz nappal – köteles a Hivatalnak
elektronikus levélben bejelenteni
a)
a képzés tényleges időpontját, helyszínét,
b)
a képzés díját,
c)
előzetes hozzájárulása esetén a szakmai felelős nevét, elérhetőségét és
d)
a képzésben részt vevők tervezett létszámát.
(3) A (2) bekezdés szerinti adatokban bekövetkező változást haladéktalanul be kell jelenteni a Hivatalnak. A Hivatal
a bejelentett adatokat a honlapján közhírré teszi, továbbá intézkedik a Szociális Ágazati Portálon való közhírré
tételükről.
(4) A továbbképző szervezet a pályázati kiírásban meghatározott formában köteles
a)
a továbbképzés lebonyolításáról nyilvántartást vezetni, és
b)
a továbbképzés elvégzéséről szóló igazolást kiadni.
(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartás tartalmazza
a)
előzetes hozzájárulásuk esetén a továbbképzésen részt vevők természetes személyazonosító adatait,
lakcímét, elérhetőségét,
b)
a továbbképzés engedélyszámát és címét,
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c)
a továbbképzés helyszínét, időpontját, időtartamát, a jelenléti ívet és a részvételi díjat, tanfolyami naplót,
d)
a számonkérésről készült jegyzőkönyveket,
e)
a továbbképzés elvégzéséről szóló igazolásokat és
f)
az értékelő kérdőíveket.
(6) A továbbképző szervezet a továbbképzés befejezését követő tizenöt napon belül – a pályázati kiírásban
meghatározott formában – beszámolót készít a továbbképzés megvalósításáról.
11. §

(1) A Hivatal nyomon követi a továbbképzések megvalósítását.
(2) Ha a továbbképzés eltér a pályázati kiírásban, a pályázatban vagy a kijelölésben foglaltaktól, a Hivatal határidő
tűzése mellett felhívja a továbbképző szervezetet a pályázati kiírásban, a pályázatban és a kijelölésben foglaltak
betartására.
(3) Ha a továbbképző szervezet a (2) bekezdés szerinti felhívásnak határidőben nem tesz eleget, a Hivatal a kijelölést
visszavonhatja.
(4) A Hivatal a kijelölés visszavonásának tényét a honlapján közhírré teszi, továbbá intézkedik a Szociális Ágazati
Portálon való közhírré tételéről.

5. Záró rendelkezések
12. §		
Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.
13. §

(1) E rendeletet a 2018. január 1-jén a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről szóló 38/2011. (VI. 29.)
NEFMI rendelet alapján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) A 2017. december 31-én a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről szóló 38/2011. (VI. 29.) NEFMI rendelet
alapján a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékén szereplő szakértők a Jelnyelvi Tolmácsok Országos
Névjegyzékéről szóló 370/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet szerinti Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékébe
2018. január 1-jén hivatalból felvételre kerülnek.
(3) A (2) bekezdésben foglaltak a 2017. december 31-én fennálló továbbképzési kötelezettség teljesítésének határidejét
nem érintik.

14. §		
Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
15. §		
Hatályát veszti a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről szóló 38/2011. (VI. 29.) NEFMI rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 370/2017. (XII. 8.) Korm. rendelethez
A Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékébe történő bejelentés adattartalma
1. A bejelentő családi neve és utóneve, születési neve, születési helye és ideje, anyja születési neve, lakcíme, értesítési
címe.
2. A bejelentő egyéb elérhetősége (telefonszám, e-mail-cím), valamint egyéb elérhetőség megadása esetén
nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e annak Budapest Főváros Kormányhivatala honlapján való közhírré tételéhez.
(Egyéb elérhetőség megadása nem kötelező.)
3. A szakképesítés, rész-szakképesítés vagy bizonyítvány megnevezése, száma, kiállításának helye, időpontja, a kiállító
intézmény megnevezése.
4. A bejelentő nyilatkozata az általa vállalt tolmácsolási típusról, típusokról.
5. A bejelentő nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében
nyilvántartott adataiban történt változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni Budapest Főváros
Kormányhivatalának.
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6. A bejelentő nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékébe történő
felvétel időpontjától számítva háromévenként köteles igazolás benyújtásával bejelenteni a továbbképzés, valamint
a szakmai gyakorlat teljesítését Budapest Főváros Kormányhivatalának.
7. A bejelentés kiállításának helye, ideje.
8. A bejelentő aláírása.

A Kormány 371/2017. (XII. 8.) Korm. rendelete
a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért létrehozásáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért jogállása
1. §

(1) A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (a továbbiakban: Intézet) a családpolitikáért felelős miniszter
(a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó költségvetési szerv.
(2) Az Intézet gazdasági szervezettel rendelkezik.
(3) Az Intézet a jelen kormányrendelet hatálybalépésével egyidejűleg jön létre.

2. §

(1) Az Intézetet elnök vezeti. Az elnököt a miniszter nevezi ki és menti fel.
(2) Az elnököt munkájában két elnökhelyettes segíti. Az elnökhelyettest a miniszter nevezi ki és menti fel.
Az elnökhelyettes felett az egyéb munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja.
(3) Az Intézet alkalmazottainak jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény rendelkezései az irányadók.

3. §		
Az Intézet elnöke a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló törvényben meghatározottak szerint az államtitkárt, elnökhelyettese a helyettes államtitkárt megillető
illetménnyel megegyező mértékű díjazásra jogosult.

2. Az Intézet feladatai
4. §

(1) Az Intézet
a)
koordinációs és másodelemzési tevékenységével részt vesz az emberi erőforrások minisztere – a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ktfr.) 50. §
(2) bekezdés a)–c) pontjában foglalt – népesedéspolitikai feladatainak megvalósításában,
b)
az a) pont szerinti tevékenysége körében figyelemmel kíséri a Ktfr. 50. § (2) bekezdés a) és b), valamint
d)–f ) pontjában foglalt feladatok ellátásának a Ktfr. 50. § (3) bekezdése szerinti megvalósulását,
c)
az a) és b) pont szerinti tevékenységéhez kapcsolódóan elemzéseket végez, és javaslatokat dolgoz ki
a Kormány számára, különösen
ca)
a hazai és nemzetközi migrációs folyamatokkal, valamint a határainkon túl élő magyarság
demográfiai helyzetével kapcsolatban,
cb)
az otthoni, illetve a munkavégzéssel kapcsolatos feladatok hatékonyabb összeegyeztethetősége
területén,
cc)
a gyermeket vállaló és nevelő szülőket megillető támogatások rendszere és az otthonteremtés
fejlesztési lehetőségei területén,
d)
a demográfiai trendek és az azokra vonatkozó elemzések értelmezésével kapcsolatban módszertani
fejlesztési feladatokat lát el,
e)
törekszik a nemzetközi szakmai kapcsolatok minél széleskörűbb kiépítésére,
f)
szakmai eredményeit a nyilvánosság elé tárja.
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(2) Az Intézet a Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézete elemzéseit is figyelembe véve tesz
javaslatot, és végez további elemzéseket a Kormány számára
a)
a népesedési folyamatok (élveszületések, termékenység, házasságkötés és párkapcsolatok, válás és
halandóság) területén,
b)
a népesség strukturális jellemzőire vonatkozóan,
c)
a társadalmi szerkezet (rétegződés és társadalmi mobilitás), a társadalmi integráció, a szegregáció, valamint
a nemzeti kisebbségek helyzete témakörében,
d)
a népesedéssel, a párkapcsolatokkal, a gyermekvállalással kapcsolatos értékek, attitűdök, a társadalmi
egyenlőtlenségek, a humántőke, a kulturális tőke és a szociális tőke tekintetében,
e)
a népesség egyes kiemelt csoportjai (különösen a nők, az idősek és a fiatalok) vonatkozásában.

3. Záró rendelkezések
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 372/2017. (XII. 8.) Korm. rendelete
a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében a Biatorbágyi Általános
Iskola 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) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § 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 (3) 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 Biatorbágy közigazgatási
területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 452 helyrajzi számú ingatlant érintő iskolafejlesztés
megvalósítására irányuló beruházással (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. §		
A Beruházással összefüggésben
a)
– a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet
hatálya alá tartozó építési tevékenység esetében – a központi építészeti-műszaki tervtanács véleményét be
kell szerezni, valamint
b)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
3. §

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági
ügyekben a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági
állásfoglalást ad ki.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.
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4. §

(1) A Beruházás építési műszaki ellenőre, akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység biztosítója, valamint
beruházáslebonyolítója kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és
Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
(2) Az (1) bekezdés szerinti beruházás-lebonyolítói feladatkörbe az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdés c)–d), f )–h), j) és k) pontjában, az építőipari kivitelezési tevékenységről
szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésében, továbbá az építési beruházások, valamint az építési
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. §-ában foglalt feladatokon túlmenően – az építésügyi szakmagyakorlásra
vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok betartásával – minden olyan feladat, illetve tevékenység ellátása
beletartozik, ami az építési tevékenység szakszerű megvalósításának előkészítésével, ellenőrzésével vagy
irányításával kapcsolatos.

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 372/2017. (XII. 8.) Korm. rendelethez
A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított
közigazgatási hatósági ügyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

általános építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések
engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások,
mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
közegészségügyi hatósági eljárások,
területrendezési hatósági eljárások,
rendészeti hatósági eljárások,
erdővédelmi hatósági eljárások,
azok az 1–20. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás
megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek,
az 1–21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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A Kormány 373/2017. (XII. 8.) Korm. rendelete
az Országos Széchényi Könyvtár archívumainak elhelyezését szolgáló archivális és szolgáltató raktárainak
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), d) és f ) pontjában,
a 2. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 2. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja
a)
az Országos Széchényi Könyvtár (a továbbiakban: OSZK) archívumainak elhelyezését szolgáló archivális
raktárának a Piliscsaba belterület 1602/4 helyrajzi számú ingatlanon, valamint
b)
OSZK archivális raktárához kapcsolódó szolgáltató raktárának a Budapest I. kerület, belterület 6452/3 helyrajzi
szám alatti ingatlanon
történő megvalósításával (a továbbiakban együtt: Beruházások) összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott
közigazgatási hatósági ügyeket.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni azokat a közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek
a)
a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
b)
a Beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közmű-csatlakozási és fejlesztési munkákra
vonatkoznak.

2. §		
Az 1. § (1) bekezdése szerinti Beruházásokkal összefüggésben
a)
építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b)
településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és
c)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
3. §		
A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó
kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
4. §

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási
hatósági ügyekben a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes
szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése
szerint használja fel.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési
határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.
(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény szerinti előzetes vizsgálati eljárás kivételével, vagy ha
jogszabály rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap.
(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.

5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépéskor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 373/2017. (XII. 8.) Korm. rendelethez
Az 1. § (1) bekezdése szerinti Beruházásokkal összefüggő nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

építésügyi hatósági eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos
hatósági eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,
a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások,
műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
közegészségügyi hatósági eljárások,
azok az 1–17. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § (1) bekezdése szerinti
Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének megkezdéséhez szükségesek,
az 1–18. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 374/2017. (XII. 8.) Korm. rendelete
a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat
igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról szóló 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
az 1. § tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi
CLXVIII. törvény 24. § (1) bekezdés e) pontjában,
a 2. § tekintetében a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről
szóló 2015. évi XCVII. törvény 27. § a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §		
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási
és egyéb feladatainak a meghatározásáról szóló 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő
1/B. §-sal egészül ki:
„1/B. § A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi
CLXVIII. törvény 19/A. § (1) és (5) bekezdése tekintetében a Kormány országos jégkármegelőző rendszert működtető
szervként a NAK-ot jelöli ki.”
2. §		
Az R. 2. §-ában az „A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi
CXXVIII. törvény 19/C. § (2)” szövegrész helyébe az „A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről,
a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 10. § (1) és (3)” szöveg lép.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzetgazdasági miniszter 41/2017. (XII. 8.) NGM rendelete
a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek
rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet, valamint a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti
rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rend. 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek
rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet 2/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2/A. § A gépjárművek kötelező felelősségbiztosítása alapján az 1991. július 1. napja előtt bekövetkezett
káreseményekkel kapcsolatban az államot terhelő, forintban megállapított keresetpótló baleseti kártérítési
járadékok, valamint a forintban megállapított költségpótló baleseti kártérítési járadékok 2018. január 1-jétől
kezdődő jogosultsági időszakokra esedékes összegei a 2017. december 31-én hatályos rendelkezések szerinti
összeghez képest 3 százalékkal emelkednek.”
2. §		
A gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló
12/1998. (III. 27.) PM rendelet 3/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3/A. § Az 1. §-ban meghatározott keresetpótló baleseti kártérítési járadékok, valamint a költségpótló baleseti
kártérítési járadékok 2018. január 1-jétől kezdődő jogosultsági időszakokra esedékes összegei a 2017. december 31-én
hatályos rendelkezések szerinti összeghez képest 3 százalékkal emelkednek.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

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

A Kormány 1918/2017. (XII. 8.) Korm. határozata
a 2018. évben kedvezményes villamos energia felhasználásra jogosult költségvetési intézmények
kijelöléséről
A Kormány a költségvetési intézmények fosszilis energia felhasználásának csökkentése érdekében napelemes
villamosenergia-termelő erőmű működtetéséről szóló 232/2015. (VIII. 20.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján
a 2018. évi kedvezményes árú villamos energia felhasználására a költségvetési intézményeket az 1. mellékletben
foglaltak szerint jelöli ki.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1918/2017. (XII. 8.) Korm. határozathoz
A 2018. évben kedvezményes villamos energia felhasználásra jogosult végfelhasználók

1

A

B

Költségvetési intézmény neve

Felhasználási hely címe

C

D
Megtermelt

Felhasználható

energia-

energiamennyiség

mennyiséghez

(MWh)

viszonyított

50

0,4901%

arány

2

Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9.

3

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi 6728 Szeged, Napos út 4.
Igazgatóság

50

0,4901%

4

Győr-Moson-Sopron Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4.

50

0,4901%

5

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2.

100

0,9804%

6

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6.

100

0,9804%

7

Észak-magyarországi Vízügyi
Igazgatóság

3530 Miskolc, Vörösmarty Mihály utca 77.

75

0,7353%

8

Bács-Kiskun Megyei
Rendőr-főkapitányság

6400 Kiskunhalas, Mártírok útja 25.

200

1,9608%

9

Bács-Kiskun Megyei
Rendőr-főkapitányság

6430 Bácsalmás, Rákóczi út 32.

75

0,7353%

10

Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság

6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 28.

150

1,4706%

11

Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság

6721 Szeged, Párizsi körút 16–22.

150

1,4706%

12

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság

5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 1–3.

200

1,9608%

13

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendőr-főkapitányság

3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32.

150

1,4706%

14

Heves Megyei Rendőr-főkapitányság

3300 Eger, Eszterházy tér 2.

150

1,4706%
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15

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Rendőr-főkapitányság

5000 Szolnok, Baross Gábor utca 39.

150

1,4706%

16

MH 64. Boconádi Szabó József
Logisztikai Ezred

7400 Kaposvár, Füredi utca

100

0,9804%

17

MH 5. Bocskai István Lövészdandár,
Vay Ádám Kiképző Bázis

4242 Hajdúhadház, Liget tér 9003.

100

0,9804%

18

MH Bakony Harckiképző Központ

8100 Várpalota, Árpád utca 1.

100

0,9804%

19

MH 54. Veszprém Radarezred

8200 Veszprém, Jutasi út 93.

100

0,9804%

20

MH 54. Veszprém Radarezred

8200 Veszprém, Kittenberger Kálmán utca 1–3.

250

2,4510%

21

MH 12. Arrabona Légvédelmi
Rakétaezred

9027 Győr, Likócs 1.

200

1,9608%

22

MH Központi Anyagraktár

3063 Jobbágyi, Losonci utca 2.

100

0,9804%

23

MH 54. Veszprém Radarezred 12.
Radarszázad

7431 Juta

100

0,9804%

24

MH 59. Szentgyörgyi Dezső
Repülőbázis

6000 Kecskemét, Reptéri út 4.

300

2,9411%

25

MH Anyagellátó Raktárbázis
Pusztavacsi Objektum

2378 Pusztavacs, Dánszentmiklósi út

100

0,9804%

26

MH Egészségügyi Központ
IX. sz. telephely – Repülőorvosi-,
Alkalmasságvizsgáló és Gyógyító
Intézet

6000 Kecskemét, Balaton utca 17.

100

0,9804%

27

MH Egészségügyi Központ VI. sz.
telephely – Hévízi Rehabilitációs
Intézet

8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 7.

100

0,9804%

28

Balaton Uszoda

8184 Balatonfűzfő, Uszoda út 1.

300

2,9411%

29

Értelmi Fogyatékosok És Pszichiátriai
Betegek Otthona

2463 Tordas, Gesztenyés út 1.

200

1,9608%

30

Pszichiátriai Betegek Otthona
Szentgotthárd

9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 29.

200

1,9608%

31

Vas Megyei Időskorúak Szociális
Intézete Acsád

9746 Acsád, Semmelweis tér 1.

110

1,0784%

32

B.-A.-Z. Megyei Szociális,
Gyermekvédelmi Központ és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat

3593 Hejőbába, Széchenyi u. 94.

80

0,7843%

33

Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet

3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 71.

110

1,0784%

34

Aranysziget Otthon

6622 Nagymágocs, Szentesi út 2.

125

1,2255%

35

Debrecen Mentőállomás

4025 Debrecen, Külső Vásártér 14.

25

0,2450%

36

Markhot Ferenc Oktatókórház és
Rendelőintézet

3300 Eger, Markhot út 1.

100

0,9804%

37

Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
Orvostudományi Egyetem Általános
Orvostudományi Kar Oktató Kórháza

150

1,4706%
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38

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató
Kórház

7400 Kaposvár, Talián Gyula utca 20–32.

150

1,4706%

39

Szent Borbála Kórház

2800 Tatabánya, Dózsa György u. 77.

100

0,9804%

40

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

9024 Győr, Vasvári Pál 2–4.

150

1,4706%

41

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.

150

1,4706%

42

Miskolci SZC Szemere Bertalan
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája
és Kollégiuma

3529 Miskolc, Ifjúság utca 16–20.

150

1,4706%

43

Szombathelyi Szolgáltatási SZC
Kereskedelmi és Vendéglátó
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája
és Kollégiuma

9700 Szombathely, Nagykar utca 1–3.

100

0,9804%

44

Pécsi Szakképzési Centrum Zsolnay
Vilmos Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája

7623 Pécs, Rét u. 10.

100

0,9804%

45

Magyar Államkincstár
Győr-Moson-Sopron megye

9024 Győr, Hunyadi u. 6/a

100

0,9804%

46

Szekszárdi SZC Szent László
Szakképző Iskolája és Kollégiuma

7100 Szekszárd, Széchenyi utca 2–14.

100

0,9804%

47

Nagykanizsai SZC Cserháti Sándor
Szakképző Iskola

8800 Nagykanizsa, Ady E. 74/a

100

0,9804%

48

Egri SZC Bornemissza Gergely
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája
és Kollégiuma

3300 Eger, Kertész utca 128.

100

0,9804%

49

Szegedi SZC Csonka
János Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája

6726 Szeged, Temesvári körút 38.

100

0,9804%

50

Békéscsabai Szakképzési Centrum
Központ

5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1.

100

0,9804%

51

Debreceni SZC Mechwart
András Gépipari és Informatikai
Szakgimnáziuma

4031 Debrecen, Széchenyi u. 58.

100

0,9804%

52

Zalaegerszegi SZC Báthory
István Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája

8900 Zalaegerszeg, Báthory u. 58.

50

0,4901%

53

KSZC Ványai Ambrus
Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája

5420 Túrkeve, József Attila u. 23.

50

0,4901%

54

Kisvárdai SZC Móricz Zsigmond
Szakgimnázium és Szakközépiskolája

4900 Fehérgyarmat, Iskola köz 2.

50

0,4901%

55

Miskolci SZC Berzeviczy Gergely
Szakgimnáziuma

3525 Miskolc, Hősök tere 1.

50

0,4901%

56

Nyíregyházi SZC Tiszavasvári
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája
és Kollégiuma (163105)

4440 Tiszavasvári, Petőfi Sándor utca 1.

50

0,4901%

33168

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 206. szám

57

Tatabányai SZC Géza Fejedelem
Ipari Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája

2500 Esztergom, Budai Nagy Antal utca 24.

50

0,4901%

58

Szombathelyi Szolgáltatási
SZC Oladi Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája

9700 Szombathely, Simon István utca 2–6.

50

0,4901%

59

ESZC József Attila Szakgimnáziuma
Szakközépiskolája és Kollégiuma

3200 Gyöngyös, Kócsag utca 36–38.

50

0,4901%

60

Ózdi SZC Surányi Endre Gimnáziuma,
Szakképző Iskolája és Kollégiuma

3700 Kazincbarcika, Irinyi út 1.

50

0,4901%

61

Kaposvári SZC Eötvös Loránd
Műszaki Szakgimnáziuma
Szakközépiskolája és Kollégiuma

7400 Kaposvár, Damjanich u. 17.

50

0,4901%

62

Szegedi SZC Déri Miksa
Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája

6724 Szeged, Kálvária tér 7.

50

0,4901%

63

Hódmezővásárhelyi SZC Kalmár
Zsigmond Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája

6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky u.
7–9.

50

0,4901%

64

Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági
és Élelmiszeripari Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium

6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi u. 2/A

100

0,9804%

65

Tokaji Mezőgazdasági
Szakgimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium

3910 Tokaj, Tarcali út 52.

50

0,4901%

66

Gregus Máté Mezőgazdasági
Szakgimnázium és Szakközépiskola

6800 Hódmezővásárhely, Árpád u. 8.

50

0,4901%

67

Westsik Vilmos Élelmiszeripari
Szakgimnázium és Szakközépiskola

4400 Nyíregyháza, Semmelweis u. 15.

75

0,7353%

68

Baross László Mezőgazdasági
Szakgimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium

4700 Mátészalka, Baross László út 12–14.

50

0,4901%

69

Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági
Szakgimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium

8734 Somogyzsitfa, Ady E. utca 8.

25

0,2450%

70

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.

150

1,4706%

71

Baranya Megyei Kormányhivatal

7623 Pécs, József Attila u. 10.

50

0,4901%

72

Baranya Megyei Kormányhivatal

7634 Pécs, Kodó dűlő 1.

50

0,4901%

73

Békés Megyei Kormányhivatal

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.

100

0,9804%

74

Békés Megyei Kormányhivatal

5600 Békéscsaba, Szerdahelyi utca 2.

50

0,4901%

75

Csongrád Megyei Kormányhivatal

6726 Szeged, Derkovits fasor 7–11.

100

0,9804%

76

Csongrád Megyei Kormányhivatal

6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110.

50

0,4901%

77

Fejér Megyei Kormányhivatal

8000 Székesfehérvár, Piac tér 12–14.

100

0,9804%

78

Fejér Megyei Kormányhivatal

8000 Székesfehérvár, Csíkvári út 15.

50

0,4901%

79

Fejér Megyei Kormányhivatal

8000 Székesfehérvár, Mátyás K. körút 13.

50

0,4901%

80

Fejér Megyei Kormányhivatal

2481 Velence, Ország út 23.

150

1,4706%
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81

Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal

9023 Győr, Szabolcska u. 1/a

50

0,4901%

82

Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal

9024 Győr, Jósika u. 16.

50

0,4901%

83

Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal

9028 Győr, Tatai u. 3.

100

0,9804%

84

Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal

9027 Győr, Török Ignác u. 68.

50

0,4901%

85

Somogy Megyei Kormányhivatal

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.

250

2,4510%

86

Somogy Megyei Kormányhivatal

7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 28.

50

0,4901%

87

Tolna Megyei Kormányhivatal

7100 Szekszárd, Szent István tér 11–13.

50

0,4901%

88

Tolna Megyei Kormányhivatal

7100 Szekszárd, Szent István tér 19–21.

50

0,4901%

89

Veszprém Megyei Kormányhivatal

8200 Veszprém, József Attila u. 36.

100

0,9804%

90

Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Pécs
(közvilágítás)

750

7,353%

91

Pécs MJV Polgármesteri Hivatal

7621 Pécs, Kossuth tér 1. (hivatal)

50

0,4901%

92

Pécs MJV Polgármesteri Hivatal

7621 Pécs, Széchenyi tér 1. (városháza)

100

0,9804%

93

PMJV Egyesített Egészségügyi
Intézmények Igazgatósága

7626 Pécs, Lánc utca 12.
(rendelő)

50

0,4901%

94

PMJV Egyesített Egészségügyi
Intézmények Igazgatósága

7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 2.
(rendelő)

100

0,9804%

95

Pécsi Kulturális Központ

7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1.
(Művelődési Ház/könyvtár)

100

0,9804%

96

Pécsi Kulturális Központ

7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1.
(Sport egység)

100

0,9804%

97

Janus Pannonius Múzeum

7630 Pécs, Papnövelde u. 5.
(Modern Magyar Képtár)

50

0,4901%

10 200

100%

Összesen:

A Kormány 1919/2017. (XII. 8.) Korm. határozata
a lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő stratégia elfogadásáról
A Kormány
1. elfogadja a lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő stratégiát (2017–2023) (a továbbiakban: stratégia);
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Nemzeti alaptanterv megújítására irányuló egységes,
tudományosan megalapozott szakmai javaslat kidolgozása során vegye figyelembe a stratégia céljait, és a Nemzeti
alaptantervből levezetendő tantervek koherens és korszerű rendszerében úgy érvényesítse azokat, hogy a tanulók
életkorának és előzetes tudásának megfelelő, használható gazdasági és pénzügyi tudást adó oktatás valósuljon meg
és váljon általánossá;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. augusztus 31.
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) azon célkitűzésének
megvalósítása érdekében, amely alapján a készpénzkímélő fizetési eszközök használata a magyar lakosság körében
érje el az európai uniós átlagot, az MNB elnökének felkérésével készítsen többéves cselekvési tervet az ehhez
szükséges, egymást követő intézkedések kijelölésével;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
folyamatos
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4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a nemzetgazdasági miniszter bevonásával – a Központi
Statisztikai Hivatal elnökének felkérésével gondoskodjon arról, hogy 2018-tól rendelkezésre álljanak a stratégia
megvalósításának mérésére szolgáló, a pénzügyi tudatosság szempontjából releváns indikátorok;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
folyamatos
5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az MNB elnökének felkérésével, a Miniszterelnökséget vezető miniszter,
az emberi erőforrások minisztere, valamint a feladatkörükben érintett miniszterek bevonásával gondoskodjon
a stratégia első kétéves cselekvési tervének részletes kidolgozásáról;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
feladatkörükben érintett miniszterek
Határidő:
2017. december 15.
6. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a miniszterelnök kabinetfőnöke bevonásával szervezzen a stratégiához
kapcsolódó médiakampányt annak biztosítására, hogy a társadalmi célú, a pénzügyi tudatosság erősítését célzó
hirdetések a lakosság széles köréhez eljussanak.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
2018. január 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1920/2017. (XII. 8.) Korm. határozata
a szárazföldi csapatok tűztámogatásának növelésével kapcsolatos feladatokhoz történő előzetes
hozzájárulásról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
engedélyezi a honvédelemért felelős miniszter részére, hogy a költségvetési törvény XIII. Honvédelmi Minisztérium
fejezet, 2. Magyar Honvédség cím, 1. Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei alcím előirányzatai terhére a Magyar
Honvédség tűztámogató képességének fejlesztése, a szárazföldi csapatok tűztámogatásának növelése érdekében
szükséges tüzérségi eszközök és lőszerek beszerzése céljából 2017–2019. költségvetési évek előirányzatait érintő
kötelezettséget vállaljon legfeljebb 10 000 000 000 forint összegben,
2. egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti beszerzésekre 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 1921/2017. (XII. 8.) Korm. határozata
a Magyar Honvédség légtérellenőrző és légvédelmi rendszere azonosítási képességének hosszú távú
biztosításával kapcsolatos feladatokhoz történő előzetes hozzájárulásról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
engedélyezi a honvédelemért felelős miniszter részére, hogy a költségvetési törvény XIII. Honvédelmi Minisztérium
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fejezet, 2. Magyar Honvédség cím, 1. Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei alcím előirányzatai terhére a Magyar
Honvédség szükségleteinek megfelelő korszerű katonai rádiólokációs azonosító berendezés, valamint a kapcsolódó
logisztikai támogatási és szolgáltatási feladatok beszerzése érdekében 2018–2023. költségvetési év előirányzatait
érintő kötelezettséget vállaljon legfeljebb 10 000 000 000 forint összegben;
2. egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti beszerzésekre 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 1922/2017. (XII. 8.) Korm. határozata
a 2018-ban államtudományi és közigazgatási, rendészeti, katonai, nemzetbiztonsági, valamint nemzetközi
és európai közszolgálati felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és önköltséges hallgatói
létszámkeretről
A Kormány a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló
2011. évi CXXXII. törvény 41. § (2) bekezdése alapján a 2018-ban az államtudományi és közigazgatási, rendészeti, katonai,
nemzetbiztonsági, valamint nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatásban az új belépő létszámkeretet az alábbi
létszámban határozza meg:

Képzési szint, képzési ág

Önköltségfizetési kötelezettséggel

Támogatásban1 részesülők létszáma

felvehető létszám

2860 fő

alapképzésre felvehető hallgatók létszáma

1390

425

540

175

a) rendészeti felsőoktatásban

475

165

ebből
államtudományi és közigazgatási
felsőoktatásban
katonai felsőoktatásban

235

–

nemzetbiztonsági felsőoktatásban

11

–

nemzetközi és európai közszolgálati
felsőoktatásban

129

85

mesterképzésre és osztatlan képzésre
felvehető hallgatók létszáma

775

270

államtudományi és közigazgatási
felsőoktatásban

240

80

rendészeti felsőoktatásban

210

30

katonai felsőoktatásban

70

–

nemzetbiztonsági felsőoktatásban

45

–

nemzetközi és európai közszolgálati
felsőoktatásban

210

160

ebből

b)

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Közszolgálati ösztöndíjas, rendészeti ösztöndíjas, tisztjelölt, önköltség fizetésére nem kötelezett hivatásos vagy szerződéses állományban álló
hallgató.

1
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A Kormány 1923/2017. (XII. 8.) Korm. határozata
a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Miniszterelnökség tulajdonosi
joggyakorlása alá tartozó egyes állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint
a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról
A Kormány
1. egyetért a minimálbér- és a garantált bérminimum-emelésnek a gazdálkodásra gyakorolt közvetlen és
közvetett hatásai következtében, valamint a piaci viszonyokhoz igazodó jövedelemszint biztosítása érdekében
a Miniszterelnökség egyes tulajdonosi joggyakorlása alatt álló állami tulajdonú gazdasági társaságoknál
2017. január 1-jétől megvalósuló bérfejlesztés végrehajtásával;
2. az 1. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy
a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával gondoskodjon
a)
a 2017. évben egyszeri jelleggel 154 644 000 forint forrás biztosításáról a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 57. Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok
ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére jogcímcsoport javára;
b)
a 2018. évben egyszeri jelleggel legfeljebb 305 245 000 forint forrás biztosításáról – az alábbi bontás
szerint – a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 57. Kulturális
fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére
jogcímcsoport
ba)
1. Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb
feladatai ellátásának támogatása jogcím javára 61 907 000 forint,
bb)
2. Helikon Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának
támogatása jogcím javára 153 276 000 forint,
bc)
6. Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési,
örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása jogcím javára 90 062 000 forint
összegben;
c)
a 2019. évtől – tartós, bázisba épülő jelleggel – legfeljebb 442 792 000 forint költségvetési forrás
biztosításáról a Magyarország központi költségvetésről szóló törvény XI. Miniszterelnökség fejezet javára.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
az a) pont tekintetében azonnal
a b) pont tekintetében a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
szóló 2017. évi C. törvény végrehajtása során, legkésőbb 2018. március 31.
a c) pont tekintetében a 2019. évi központi költségvetés tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1924/2017. (XII. 8.) Korm. határozata
az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet címrendjének módosításáról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet címrendjét a 13. Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért
címmel egészíti ki;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
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2. az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztérium fejezet 13. Kopp-Skrabski Demográfiai és
Családkutató Intézet cím megnevezését a 13. Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért címre módosítja.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2018. január 1.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1925/2017. (XII. 8.) Korm. határozata
a Földművelésügyi Minisztérium épületének átfogó rekonstrukcióját megelőző, üzemeltetésbiztonságot
érintő intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Földművelésügyi Minisztérium Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér 11. szám alatti,
belterület 24891 helyrajzi számú épülete (a továbbiakban: FM épület) – az elvégzett építészeti és műszaki felmérés
alapján a gépészeti rendszerek elavultsága, az elektromos rendszerek túlterheltsége, valamint a tűzvédelmi és
menekülési rendszerek állapota miatt – már az átfogó rekonstrukciót megelőzően kiürítésre kerüljön, továbbá
az épületben működő szervezetek a rekonstrukció befejezéséig tartó átmeneti időre piaci bérleményben kerüljenek
elhelyezésre;
2. egyetért az FM épület fűtési rendszere üzembiztonságának – a kiürítés megkezdéséig történő – fenntartása
érdekében a legszükségesebb munkák haladéktalan elvégzésével;
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében a Közbeszerzési és
Ellátási Főigazgatóság útján gondoskodjon a szükséges létszám elhelyezésére alkalmas irodaingatlan határozott
időre történő bérletéről;
4. hozzájárul ahhoz, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság a 3. pontban foglalt feladatok érdekében
a 2019–2022. évekre kötelezettséget vállaljon a bérleti szerződés megkötéséhez;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2018. március 31.
5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a kiadások felmerülésének ütemében biztosítsa a Közbeszerzési és
Ellátási Főigazgatóság számára a 2. és 3. pontban megjelölt feladatok költségvetési fedezetét;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
folyamatos
6. felhívja a földművelésügyi minisztert és a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az FM épület kiürítésének
végrehajtása érdekében az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetével a szükséges egyeztetést folytassák le.
Felelős:
földművelésügyi miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1926/2017. (XII. 8.) Korm. határozata
a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló tanterem,
tornaterem és tanuszoda beruházások előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló
1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozat módosításáról
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló tanterem, tornaterem és
tanuszoda beruházások előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozat 1. melléklete
helyébe az 1. melléklet lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1926/2017. (XII. 8.) Korm. határozathoz
„1. melléklet az 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozathoz
Sorszám

Település

Fejlesztés

1.

Mohács

„C” típusú tornaterem-fejlesztés

2.

Zalaegerszeg

„C+” típusú tornaterem-fejlesztés

3.

Arló

„A” típusú tornaterem-fejlesztés

4.

Mezőkovácsháza

„A” típusú tornaterem-fejlesztés

5.

Nyírmeggyes

„A” típusú tornaterem-fejlesztés

6.

Pilisborosjenő

„A” típusú tornaterem-fejlesztés

7.

Öcsöd

„A” típusú tornaterem-fejlesztés

8.

Mezőszilas

„A” típusú tornaterem-fejlesztés

9.

Csákánydoroszló

„A” típusú tornaterem-fejlesztés

10.

Besenyőtelek

„A” típusú tornaterem-fejlesztés

11.

Esztár

„A” típusú tornaterem-fejlesztés

12.

Felsőörs

„A” típusú tornaterem-fejlesztés

13.

Rum

„A” típusú tornaterem-fejlesztés

14.

Tomajmonostora

„A” típusú tornaterem-fejlesztés

15.

Csengele

„A” típusú tornaterem-fejlesztés

16.

Hajmáskér

„A” típusú tornaterem-fejlesztés

17.

Földeák

„C” típusú tornaterem-fejlesztés

18.

Maroslele

„A” típusú tornaterem-fejlesztés

19.

Nyírpazony

„C” típusú tornaterem-fejlesztés

20.

Ajak

„C” típusú tornaterem-fejlesztés

21.

Budakeszi

tanuszoda-fejlesztés

22.

Cigánd

tanuszoda-fejlesztés

23.

Csorna

tanuszoda-fejlesztés

24.

Encs

tanuszoda-fejlesztés

25.

Heves

tanuszoda-fejlesztés

26.

Kapuvár

tanuszoda-fejlesztés

27.

Kisbér

tanuszoda-fejlesztés

28.

Kisvárda

tanuszoda-fejlesztés

29.

Letenye

tanuszoda-fejlesztés

30.

Mosonmagyaróvár

tanuszoda-fejlesztés

31.

Orosháza

tanuszoda-fejlesztés

32.

Pásztó

tanuszoda-fejlesztés
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33.

Pétervására

tanuszoda-fejlesztés

34.

Pilisvörösvár

tanuszoda-fejlesztés

35.

Rétság

tanuszoda-fejlesztés

36.

Sarkad

tanuszoda-fejlesztés

37.

Szécsény

tanuszoda-fejlesztés

38.

Szentlőrinc

tanuszoda-fejlesztés

39.

Tamási

tanuszoda-fejlesztés

40.

Tapolca

tanuszoda-fejlesztés

41.

Tét

tanuszoda-fejlesztés

42.

Tiszakécske

tanuszoda-fejlesztés

43.

Tiszavasvári

tanuszoda-fejlesztés

44.

Várpalota

tanuszoda-fejlesztés

45.

Vecsés

tanuszoda-fejlesztés

46.

Zirc

tanuszoda-fejlesztés

47.

Balatonfüred – Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási
Nyelvű Idegenforgalmi Szakgimnázium

tanteremfejlesztés

48.

Budajenői Általános Iskola

tanteremfejlesztés

49.

Budapest I. kerület – Lisznyai Utcai Általános Iskola

tanteremfejlesztés

50.

Budapest II. Kerület – Szabó Lőrinc Kéttannyelvű
Általános Iskola és Gimnázium

tanteremfejlesztés

51.

Budapest XVIII. kerület – Brassó Utcai Általános Iskola

tanteremfejlesztés

52.

Budapest XVIII. kerület – Gulner Gyula Általános Iskola

tanteremfejlesztés

53.

Budapest XVIII. kerület – Kastélydombi Általános Iskola

tanteremfejlesztés

54.

Dabas – Gyóni Géza Általános Iskola

tanteremfejlesztés

55.

Felsőörs – Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola Malomvölgy Általános Iskolája

tanteremfejlesztés

56.

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola

tanteremfejlesztés

57.

Herceghalmi Általános Iskola

tanteremfejlesztés

58.

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola

tanteremfejlesztés

59.

Penc – Cserhátliget Általános Iskola

tanteremfejlesztés

60.

Perbál – Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola

tanteremfejlesztés

61.

Szadai Székely Bertalan Általános Iskola

tanteremfejlesztés

62.

Szárliget – Tima Endre Általános Iskola

tanteremfejlesztés

63.

Szentendre – Izbégi Általános Iskola

tanteremfejlesztés

64.

Sződligeti Gárdonyi Géza Általános Iskola

tanteremfejlesztés

65.

Telki – Pipacsvirág Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola

tanteremfejlesztés
”
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A Kormány 1927/2017. (XII. 8.) Korm. határozata
a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében a Biatorbágyi Általános
Iskola beruházás megvalósításáról
A Kormány
1. egyetért a Biatorbágy településen megvalósuló új iskolaépület létrehozására irányuló beruházási program
(a továbbiakban: Beruházás) koncepciójával;
2. egyetért azzal, hogy
a)
a Beruházás építtetője a Nemzeti Sportközpontok (a továbbiakban: NSK) legyen,
b)
a Beruházás a 2017., 2018. és 2019. években – a tranzakciós illetéket és kincstári díjakat magában foglalva –
összesen 4 316 429 000 forint központi költségvetési forrásból valósuljon meg;
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzat címet
a 62. Biatorbágyi Általános Iskola beruházása alcímmel egészíti ki;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Beruházás megvalósítása érdekében a nemzeti fejlesztési miniszter
bevonásával gondoskodjon
a)
a 2017. évben szükséges 204 801 000 forint biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzat cím, 62. Biatorbágyi Általános Iskola beruházása alcím
javára,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
b)
a 2018. évben szükséges 2 048 008 000 forint biztosításáról a Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet javára,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
c)
a 2019. évben szükséges 2 063 620 000 forint forrás biztosításáról a 2019. évi központi költségvetésben,
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a 2019. évi központi költségvetés tervezése során
5. a Beruházás ütemezett megvalósítása érdekében az Áht. 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében
eljárva a nemzeti fejlesztési miniszter részére felhatalmazást ad éven túli kötelezettségvállalásra a 2018–2019. évek
vonatkozásában legfeljebb a 4. pont b) és c) alpontjában meghatározott összegek erejéig;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
6. mentesíti az NSK-t a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló
1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat 1. pontjában foglalt tilalom alól.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1928/2017. (XII. 8.) Korm. határozata
a Zrínyi-hagyomány és a XVI. század magyar történelmi örökségének emlékezetpolitikai megőrzése
érdekében szükséges intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért a magyar nemzettudat erősítése érdekében a Zrínyi-hagyomány és a XVI. század magyar történelmi
örökségének emlékezetpolitikai megőrzése céljából tervezett rendezvények, kutatási program megvalósításának és
kiadványok megjelentetésének a támogatásával;
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében – az emberi
erőforrások miniszterével együttműködésben – gondoskodjon a 2018. évben 65 900 000 forint támogatás
biztosításáról a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 28. Gazdasági
társaságok által ellátott feladatok támogatása alcím javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2018. évi költségvetés végrehajtása során
3. egyetért a magyar hősiességre való nemzeti emlékezés fontosságával, amelynek Szigetvár meghatározó városa:
Civitas Invicta;
4. egyetért Szigetváron a Magyar Hősiesség Emlékmúzeuma létrehozásával;
5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Magyar Hősiesség Emlékmúzeuma megtervezése érdekében
– az emberi erőforrások minisztere és a honvédelmi miniszter bevonásával – gondoskodjon a 2018. évben a MANK
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére 150 000 000 forint támogatás
biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 28. Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása alcím javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
honvédelmi miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
6. egyetért a Szigetvár, Zárda utcában elhelyezkedő, Páduai Szent Antal ferences szerzetes tiszteletére felszentelt
templom felújításával;
7. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 6. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében – az emberi
erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon a 2017. évben 192 000 000 forint többletforrás rendelkezésre
állásáról a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési
hozzájárulások alcím, 9. Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása jogcímcsoporton.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1929/2017. (XII. 8.) Korm. határozata
a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak, valamint a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és
Rendelőintézet rövid távú fejlesztéseinek megvalósítása érdekében szükséges forrás biztosításáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy szükséges a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházakban a központi fűtési
rendszer elemeinek és a közmű vezetékrendszer cseréje, valamint a hőközpontok fejlesztése;
2. egyetért azzal, hogy szükséges a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet sürgősségi betegellátó osztályának
fejlesztése;
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3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával –
a)
az 1. pontban foglalt célok megvalósítása érdekében gondoskodjon legfeljebb 200 000 000 forint,
b)
a 2. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében gondoskodjon legfeljebb 125 000 000 forint többletforrás
rendelkezésre állásáról a központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1930/2017. (XII. 8.) Korm. határozata
a Modern Városok Programmal kapcsolatos 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. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program
jogcímcsoport terhére
a)
az intermodális csomópont kialakítása projekt megvalósítása érdekében a kaposvári helyőrségi szálló
átköltözéséhez szükséges 645 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet
XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 1. Honvédelmi Minisztérium cím, 2. Egyéb HM szervezetek alcím,
b)
a salgótarjáni Főplébánia templom és környezetének megújításához szükséges intézkedések előkészítési
feladatainak finanszírozásához szükséges 13 779 500 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el
a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím, 9. Egyházi közösségi célú programok és
beruházások támogatása jogcímcsoport,
c)
a tatabányai egykori bányakórház katolikus gimnáziummá fejlesztéséhez szükséges 820 000 000 forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím,
9. Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása jogcímcsoport,
d)
a Veszprém Uszodafejlesztés előkészítése körében az ingatlanszerzés vételárának támogatáshoz szükséges
460 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek
és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Ingatlanokkal és ingóságokkal
kapcsolatos kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 16. A Modern Városok
Program végrehajtását szolgáló ingatlanprojektek jogcím
javára az 1. melléklet szerint.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
honvédelmi miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

Alcím
szám

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

forintban
A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
1
Célelőirányzatok
358951
78
Modern Városok Program
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
XIII.
Honvédelmi Minisztérium
1
Honvédelmi Minisztérium
198279
2
Egyéb HM szervezetek
K3
Dologi kiadások
K7
Felújítások
XX.
Emberi Erőforrások Minisztériuma
20
Fejezeti kezelésű előirányzatok
55
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
335740
9
Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
XLIII.
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
2
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
1
Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások
1
Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport
367839
16
A Modern Városok Program végrehajtását szolgáló ingatlanprojektek
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

30

-1 938 779 500
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1. melléklet az 1930/2017. (XII. 8.) Korm. határozathoz

20 000 000
625 000 000

833 779 500

460 000 000
forintban

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

33179

Fejezet
szám

XI.
358951
198279

XIII.
XX.

Cím
szám

Alcím
szám

30

1
20

335740
Az előirányzatmódosítás érvényessége:

1

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

78

2
55

9

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Modern Városok Program
Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium
Egyéb HM szervezetek
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

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

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

33180

forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

-1 938 779 500
645 000 000

833 779 500

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen
1 938 779 500

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
1 938 779 500
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A Kormány 1931/2017. (XII. 8.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a győri Xantus János Állatkert átfogó fejlesztéséről
A Magyarország Kormánya és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1387/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 2. pont h) alpontja megvalósítása céljából a Kormány
1. egyetért a Modern Városok Program keretében a győri Xantus János Állatkert átfogó fejlesztését célzó beruházás
(a továbbiakban: Beruházás) megvalósításával, és azzal, hogy a Beruházás megvalósítása céljára összesen legfeljebb
2 040 000 000 forint összegű központi költségvetési támogatás kerüljön biztosításra Győr Megyei Jogú Város
Önkormányzata (a továbbiakban: Kedvezményezett) részére az alábbi ütemezés szerint:
a)
a 2017. évben 415 930 000 forint,
b)
a 2018. évben 679 853 000 forint,
c)
a 2019. évben 594 122 000 forint,
d)
a 2020. évben 350 095 000 forint;
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét mint a Beruházás szakpolitikai felelősét, hogy a támogatás nyújtásának
biztosítása érdekében a teljes Beruházásra nyújtson be előterjesztést a Modern Városok Program Bizottság részére;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
3. egyetért azzal, hogy – a Modern Városok Program Bizottságnak a Modern Városok Program megvalósításáról
szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § (2) bekezdése alapján meghozott
erre irányuló döntése esetén – a Beruházás megvalósításához a 2017. évben szükséges 415 930 000 forint
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program
jogcímcsoporton rendelkezésre álló előirányzat terhére kerüljön biztosításra a Kedvezményezett részére;
Felelős:
megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
azonnal
4. egyetért azzal, hogy – a Modern Városok Program Bizottságnak a Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése
alapján meghozott erre irányuló döntése esetén – a Beruházás megvalósításához a 2018. évben szükséges
679 853 000 forint a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok
Program jogcímcsoport előirányzat terhére kerüljön biztosításra a Kedvezményezett részére;
Felelős:
megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a 2018. évi költségvetési törvény végrehajtása során, a támogatói okiratban foglaltak szerint,
a finanszírozási szükséglet felmerülésének időpontjában
5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon
a Beruházás megvalósításához
a)
a 2019. évben szükséges 594 122 000 forint,
b)
a 2020. évben szükséges 350 095 000 forint
biztosításáról a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetben;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2019. és 2020. évi központi költségvetés tervezése során
6. felhívja a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy 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
[a továbbiakban: 1830/2016. (XII. 23.) Korm. határozat] 3. pont a) alpontja szerinti adatszolgáltatás teljesítésére és
az 1830/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 3. pont b) alpontja szerinti ellenőrzés tűrésére.
Felelős:
megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a támogatói okirat kiadásakor
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1932/2017. (XII. 8.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében Szeged Megyei Jogú Város tömegközlekedése elektromos alapra
helyezésének lehetőségéről
A Kormány a Magyarország Kormánya és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1151/2017. (III. 20.) Korm. határozat 5. pontjának végrehajtása érdekében
1. egyetért a Modern Városok Program keretében Szeged Megyei Jogú Város elektromos közösségi közlekedése
fejlesztésének támogatásával (a továbbiakban: fejlesztési program), és azzal, hogy összesen legfeljebb
9 459 000 000 forint kerüljön biztosításra Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) részére az alábbi ütemezéssel:
a)
a 2018. évben szükséges 2 838 000 000 forint,
b)
a 2019. évben szükséges 6 621 000 000 forint;
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert mint a fejlesztési program szakpolitikai felelősét, hogy a támogatás
nyújtásának biztosítása érdekében a teljes fejlesztési programra nyújtson be előterjesztést a Modern Városok
Program Bizottság részére;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
3. egyetért azzal, hogy – a Modern Városok Program Bizottságnak a Modern Városok Program megvalósításáról
szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján meghozott erre irányuló döntése esetén –
a fejlesztési program megvalósításához 2018. évben szükséges 2 838 000 000 forint a Magyarország 2018. évi
központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoporton rendelkezésre álló
előirányzatból kerüljön biztosításra az Önkormányzat részére;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2018. évi költségvetés végrehajtása során, a támogatói okiratban foglaltak szerint
a finanszírozási szükséglet felmerülésének ütemében
4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon
a fejlesztési program 2019. évi megvalósításához szükséges 6 621 000 000 forint forrás biztosításáról a 2019. évi
központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetben;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2019. évi költségvetés tervezése során
5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
engedélyezi, hogy – a Modern Városok Program Bizottságnak erre irányuló jóváhagyó döntése esetén – a megyei
jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter a fejlesztési program megvalósítása érdekében
a 2019. költségvetési év kiadási előirányzatai terhére legfeljebb 6 621 000 000 forint összeg mértékéig éven túli
kötelezettséget vállaljon;
Felelős:
megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a Modern Városok Program Bizottság döntését követően
6. felhívja a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a fejlesztési program tekintetében
a beruházást finanszírozó támogatás nyújtása során gondoskodjon arról, hogy az Önkormányzat kötelezettséget
vállaljon az állami beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 1830/2016. (XII. 23.)
Korm. határozat 3. pontjában foglaltak teljesítésére.
Felelős:
megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a támogatói okirat kiadásakor
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1933/2017. (XII. 8.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében tervezett székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása érdekében
szükséges források biztosításáról
A Kormány a Magyarország Kormánya és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1383/2015 (VI. 12.) Korm. határozat 2. pontjának végrehajtása
érdekében
1. egyetért a székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása (a továbbiakban: fejlesztési program) során azzal,
hogy – a Modern Városok Bizottságnak a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § (2) bekezdése és 12. § (1) bekezdése alapján meghozott erre
irányuló döntése alapján a fejlesztési program megvalósításához 2016. évben az önkormányzat részére támogatói
okirat alapján kifizetésre került 7 500 000 000 forint összegű támogatáson felül – legfeljebb 8 375 000 000 forint
összeg kerüljön biztosításra az alábbi ütemezés szerint:
a)
a 2019. évben 7 740 000 000 forint,
b)
a 2020. évben 635 000 000 forint;
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával gondoskodjon
a fejlesztési program 2019. évi megvalósításához szükséges 7 740 000 000 forint forrás biztosításáról a központi
költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezet javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2019. évi központi költségvetési törvény tervezése során
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával gondoskodjon
a fejlesztési program 2020. évi megvalósításához szükséges 635 000 000 forint forrás biztosításáról a központi
költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezet javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2020. évi központi költségvetési törvény tervezése során
4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4b) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva engedélyezi
a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter számára, hogy – a Modern Városok Program
Bizottságnak a Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján meghozott erre irányuló döntése esetén – a megyei jogú
városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter a fejlesztési program megvalósítása érdekében a 2019–2020.
költségvetési évek kiadási előirányzata terhére legfeljebb 8 375 000 000 forint összegben éven túli kötelezettséget
vállaljon az 1. pont szerinti éves ütemezéssel;
Felelős:
megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a támogatói okirat kiadásakor
5. visszavonja a Modern Városok Program keretében tervezett székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása
érdekében szükséges források biztosításáról szóló 1419/2016. (VII. 29.) Korm. határozatot.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1934/2017. (XII. 8.) Korm. határozata
a Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség oktatási intézményének elhelyezése érdekében
szükséges forrásbiztosításról
A Kormány a Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség oktatási intézményének elhelyezése érdekében
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
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
cím, 4. A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai alcím, 6. Európai Uniós pályázatokhoz forrás biztosítása jogcímcsoport
terhére, a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami
vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások alcím, 1. Ingatlanberuházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 1. Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai jogcím javára
2 122 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el az 1. melléklet szerint.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.
Államházháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XLIII.

Cím
szám

2

Alcím
szám

1

329639
303280

4

Jogcím
csoport
szám

1

6

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
Fejezet
Állami Számvevőszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

Jogcím
szám

1

Kiemelt
előir.
szám

K6
K3

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csoport
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

forintban
A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat neve

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások
Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai
Beruházások
A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
Európai Uniós pályázatokhoz forrás biztosítása
Dologi kiadások

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

2 122 000 000
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1. melléklet az 1934/2017. (XII. 8.) Korm. határozathoz

-2 122 000 000

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)
időarányos
teljesítményarányos
egyéb: AZONNAL

Összesen:

I. negyedév
2 122 000 000

II. né.

III. né.

IV.né.
2 122 000 000

x/ Az összetartozó előirányzat változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

33185
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A Kormány 1935/2017. (XII. 8.) Korm. határozata
egyes kulturális tárgyú kormányhatározatok módosításáról, valamint a Terror Háza Múzeum látogatásáról
szóló 1021/2002. (III. 21.) Korm. határozat visszavonásáról
1. Az országos múzeumok, valamint egyes nemzeti emlékhelyek és műemlékek látogatásáról szóló 1502/2017.
(VIII. 11.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 1.1. alpont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
[A Kormány a nemzeti és egyetemes kulturális örökség javainak megismerése érdekében egyetért azzal, hogy az általános
iskolák, középfokú iskolák és gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények nappali rendszerű
iskolai oktatásban részt vevő tanulói és minden tizedik tanuló után egy fő kísérő (pedagógus vagy szülő) az iskola által
szervezett csoportos utazás keretében tanítási évben – a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet szerinti őszi, téli és
tavaszi szünet kivételével – tanítási és – a látogatás szombati napra történő visszaigazolása esetén – szombati napokon
díjmentes vasúti utazás igénybevételével látogathassák meg]
„b) kiemelt nemzeti emlékhelyként az Országházat,”
2. A Korm. határozat 1.1. alpont d) alpontja a következő dg)–dk) alpontokkal egészül ki:
[A Kormány a nemzeti és egyetemes kulturális örökség javainak megismerése érdekében egyetért azzal, hogy az általános
iskolák, középfokú iskolák és gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények nappali rendszerű
iskolai oktatásban részt vevő tanulói és minden tizedik tanuló után egy fő kísérő (pedagógus vagy szülő) az iskola által
szervezett csoportos utazás keretében tanítási évben – a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet szerinti őszi, téli és
tavaszi szünet kivételével – tanítási és – a látogatás szombati napra történő visszaigazolása esetén – szombati napokon
díjmentes vasúti utazás igénybevételével látogathassák meg a következő
műemlékeket:]
„dg) az oroszlány-majkpusztai Kamalduli remeteséget,
dh) a tiszadobi Andrássy-kastélyt,
di) a tatai Esterházy-kastélyt,
dj) Ozorai Pipo várát,
dk) az edelényi L’Huillier–Coburg-kastélyt,”
3. A Korm. határozat 1.1. alpont e) alpontja a következő eh)–ei) alpontokkal egészül ki:
[A Kormány a nemzeti és egyetemes kulturális örökség javainak megismerése érdekében egyetért azzal, hogy az általános
iskolák, középfokú iskolák és gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények nappali rendszerű
iskolai oktatásban részt vevő tanulói és minden tizedik tanuló után egy fő kísérő (pedagógus vagy szülő) az iskola által
szervezett csoportos utazás keretében tanítási évben – a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet szerinti őszi, téli és
tavaszi szünet kivételével – tanítási és – a látogatás szombati napra történő visszaigazolása esetén – szombati napokon
díjmentes vasúti utazás igénybevételével látogathassák meg a következő
történelmi emlékhelyeket:]
„eh) a szécsényi Forgách-kastélyt,
ei) a visegrádi Fellegvárat,”
4. A Korm. határozat 1.1. alpontja a következő h) alponttal egészül ki:
[A Kormány a nemzeti és egyetemes kulturális örökség javainak megismerése érdekében egyetért azzal, hogy az általános
iskolák, középfokú iskolák és gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények nappali rendszerű
iskolai oktatásban részt vevő tanulói és minden tizedik tanuló után egy fő kísérő (pedagógus vagy szülő) az iskola által
szervezett csoportos utazás keretében tanítási évben – a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet szerinti őszi, téli és
tavaszi szünet kivételével – tanítási és – a látogatás szombati napra történő visszaigazolása esetén – szombati napokon
díjmentes vasúti utazás igénybevételével látogathassák meg]
h) a Terror Háza Múzeumot;”
5. A Korm. határozat
a)
1.1. alpontjában a „látogathassák meg a következő” szövegrész helyébe a „látogathassák meg” szöveg,
b)
1.1. alpont a) alpontjában az „országos múzeumokat” szövegrész helyébe az „az országos múzeumokat és
tagintézményeiket” szöveg,
c)
1.1. alpont c) alpontjában a „nemzeti emlékhelyeket” szövegrész helyébe az „a következő nemzeti
emlékhelyeket” szöveg,
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d)
e)

1.1. alpont d) alpontjában a „műemlékeket” szövegrész helyébe az „a következő műemlékeket” szöveg,
1.1. alpont e) alpontjában a „történelmi emlékhelyeket” szövegrész helyébe az „a következő történelmi
emlékhelyeket” szöveg

lép.
6. Hatályát veszti a Korm. határozat 1.1. alpont e) alpont eg) alpontjában a „ , valamint” szövegrész.
7. Az Európa Kulturális Fővárosai kezdeményezés Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos
tagállami feladatok ellátásáról szóló 1045/2017. (II. 3.) Korm. határozat 7. pontja a következő e) alponttal egészül ki:
(A Bizottság állandó tagja:)
„e) a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter által delegált személy.”
8. A Kormány a Terror Háza Múzeum látogatásáról szóló 1021/2002. (III. 21.) Korm. határozatot visszavonja.
9. Ez a határozat – a 10. pontban meghatározott kivétellel – a közzétételét követő napon lép hatályba.
10. Az 1–6. pont a közzétételét követő 8. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1936/2017. (XII. 8.) Korm. határozata
a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
1. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat] 1. pontja a következő
c) alponttal egészül ki:
(A Kormány)
„c) egyetért a részére benyújtott, a KÖFOP végrehajtásának előrehaladásáról szóló jelentésben foglaltakkal,”
2. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. pontja a következő w) és x) alponttal egészül ki:
(A Kormány)
„w) a 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
szóló 1936/2017. (XII. 8.) Korm. határozattal módosított, a KÖFOP-2.2.5-VEKOP-15 azonosító jelű, az „Átláthatóság
a közpénzek felhasználásánál, államháztartási adattárház” című kiemelt projekt keretemelése és annak végrehajtása
során a 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet 3. §-a ne kerüljön alkalmazásra,
x) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy tegyen javaslatot a 2. mellékletben foglalt táblázat
8. sora szerinti projekt éves fejlesztési keretben lévő nevesítésének törlésére, ha a 2. mellékletben foglalt táblázat
F:8 mezőjének 2. pontja szerinti egyedi feltétel (a továbbiakban: támogathatósági feltétel) nem teljesül.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a támogathatósági feltétel szerinti határidő eredménytelen elteltét követően azonnal”
3. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
4. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat
a)
1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:12 mezőjében az „5,225” szövegrész helyébe a „6,715” szöveg,
b)
1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat
ba)
C:4 mezőjében az „1,18” szövegrész helyébe a „2,971” szöveg,
bb)
C:6 mezőjében az „5,52” szövegrész helyébe a „9,069” szöveg,
bc)
C:10 mezőjében a „10,00” szövegrész helyébe a „10,80”szöveg,
bd)
C:13 mezőjében a „3,532” szövegrész helyébe a „2,732” szöveg,
c)
2. mellékletében foglalt táblázat
ca)
D:43 mezőjében az „5,225” szövegrész helyébe a „6,715” szöveg,
cb)
F:48a mezőjében a „szeptember 30-ig” szövegrész helyébe a „december 31-ig” szöveg,
cc)
C:51 mezőjében a „Minisztériuma” szövegrész helyébe a „Minisztériuma vagy az általa vezetett
konzorcium” szöveg,
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cd)
ce)
cf )
cg)

D:51 mezőjében az „1,18” szövegrész helyébe a „2,971” szöveg,
D:53 mezőjében az „5,52” szövegrész helyébe a „9,069” szöveg,
D:57 mezőjében a „10,00” szövegrész helyébe a „10,80” szöveg,
D:60 mezőjében a „3,26” szövegrész helyébe a „2,46” szöveg

lép.
5. Hatályát veszti az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. pont i), k), s) és u) alpontja.
6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat F:8 mezője helyébe a következő mező lép:

(1.)

(8.)

(A)

(B)

(F)

(Felhívás azonosító jele)

(Projekt megnevezése)

(Szakmai elvárások)

(KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15)

(Közúti gépjármű-, vízügyi
és légügyi közlekedési-,
engedélyezési és
vizsgáztatási folyamatok
ügyfélközpontú
elektronizálása)

1. A projekt célja:
1.1. a járművek műszaki vizsgáztatásának adatait megjelenítő weboldal és mobilalkalmazás készítése,
1.2. a járművezetői és szaktanfolyami vizsgáztatás elektronizálása,
1.3. E-Tervtár kialakítása, az országos térképcentrumhoz történő csatlakozás lehetőségének megteremtése,
1.4. számítógépes elméleti vizsgarendszer kiterjesztése,
1.5. az elektronikus fizetési rendszerek alkalmazhatóságának megteremtése, kapcsolódás a szabályozott
elektronikus ügyintézési szolgáltatásokhoz,
1.6. a szakmai célokhoz kapcsolódóan a Nemzeti Közlekedési Hatóság érintett folyamatainak felmérése,
egyszerűsítése,
1.7. ügyféltájékoztatási fejlesztések megvalósítása.
2. A projekt támogatásának egyedi feltétele: a projekt módosult szakmai tartalmára vonatkozó
támogatásiszerződés-módosítást a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló
1936/2017. (XII. 8.) Korm. határozat közzétételét követő 30 napon belül be kell nyújtani.
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1. melléklet az 1936/2017. (XII. 8.) Korm. határozathoz

33189

(1.)

(13.)

(A)

(B)

(Felhívás azonosító jele)

(Projekt megnevezése)

(KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15)

(Közigazgatás informatikai
infrastruktúrájának
konszolidálása a költségek
csökkentése érdekében)

(F)

33190

2. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat F:13 mezője helyébe a következő mező lép:

(Szakmai elvárások)

1. A projekt célja az informatikai infrastruktúrák összerendezése és konszolidációja annak érdekében, hogy
alacsonyabb költségek mellett lehessen működtetni, mint az egyedi infrastruktúrák üzemeltetésével.
2. A projekt biztosítja a kialakításra kerülő felhőalapú informatikai rendszer keretein belül a működési
környezetet, illetve rendszerkomponenseket a következő projektek számára azok megvalósíthatósági
tanulmányában részletezettek szerint:
2.1. hatósági eljárások és hatósági jogalkalmazási gyakorlat felülvizsgálata és egyszerűsítése,
2.2. területi államigazgatás egységes működését támogató rendszerfejlesztések,
2.3. ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése,
2.4. a kormányhivatal irányításának hatékonyabbá tételét biztosító háttér kialakítása,
2.5. a hatáskör-átcsoportosításból adódó szakrendszeri integrációs feladatok,
2.6. az EKEIDR egységes irat- és folyamatkezelő rendszer területi közigazgatásra történő kiterjesztése,
2.7. a Belügyminisztérium által kezelt nemzeti adatvagyon-nyilvántartások továbbfejlesztése, magas szintű
szolgáltató képesség megteremtése a KÖFOP-1.1.1., KÖFOP-1.1.2. és KÖFOP-1.2.3. intézkedések támogatása
érdekében, az érintett adatvagyon-nyilvántartások Kormányzati Adatközpontba történő integrálásával,
2.8. közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű
szolgáltatások biztosítása,
2.9. elektronikus megoldás az eltérő földrajzi helyszíneken történő ügyintézés munkaszervezésének és
kommunikációjának fejlesztésére.
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(1.)

(17.)

(A)

(B)

(Felhívás azonosító jele)

(Projekt megnevezése)

(KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15)

[Szabályozott elektronikus
ügyintézési szolgáltatások
(SZEÜSZ) továbbfejlesztése,
bővítése, bevezetése]

(F)
(Szakmai elvárások)

1. A projekt célja a korábbi fejlesztések során létrejött szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások
továbbfejlesztése, funkcionális bővítése, az e-ügyintézési törvényben a projektben érintett szabályozott
elektronikus ügyintézési szolgáltatásokkal szemben meghatározott követelményeknek történő megfelelés
biztosítása. A tervezett célok között szerepel:
1.1. a Rendelkezési Nyilvántartás továbbfejlesztése (gazdálkodó szervezetek rendelkezéstételének
kialakítása, képviselet kezelésének megvalósítása, a rendelkezések ágazati specialitásának rendszerbe
építése, szolgáltató képesség növelése),
1.2. az ügyfél időszaki értesítése az elektronikus ügyintézési cselekményekről szolgáltatás továbbfejlesztése
(adattartalmának bővítése, értesítési csatornák körének növelése, eseményvezérelt üzenetküldés),
1.3. a Részleges Kódú Telefonos Azonosítás (Telefonos Azonosítás) továbbfejlesztése (regisztrációs eljárás
elektronizálása, ügyféli felületek SZÜF designhoz illesztése),
1.4. az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer továbbfejlesztése (a szolgáltató képesség növelése,
alkalmazástechnológiai korszerűsítés, csatlakozó szervezetek kiszolgálására történő felkészülés),
1.5. az Összerendelési Nyilvántartás továbbfejlesztése (adatszolgáltatási portfoliójának bővítése, az
elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szolgáltatások adatigényeinek kielégítése céljából a szolgáltatás
továbbfejlesztése, szolgáltató képesség növelése),
1.6. szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásra vonatkozó elektronikus ügyintézési modell és
irányadó módszertan kidolgozása, edukációs és népszerűsítési program,
1.7. az Összerendelési Nyilvántartás szolgáltatáshoz kapcsolódó fejlesztés – NAP – attribútum szolgáltatási
réteg megvalósítása.
2. A projekt keretében megvalósul az egyes szervek szolgáltatásokhoz (SZEÜSZ, KEÜSZ) történő
csatlakozása, belső működési, eljárási folyamataikba való beépítése.
3. A projekt eredménytermékeit az elektronikus ügyintézést biztosító szervek széles körben bevezetik és
használni fogják saját szervezeteik folyamataiban, ezzel megteremtve az elektronikus belső ügykezelés
lehetőségét a belső hivatali folyamatok hatékonyságának növelése érdekében. Ezzel párhuzamosan a
közvetlenül az állampolgárok számára elérhető elektronikus ügyintézési lehetőségek köre is bővíthető.
Érintett szolgáltatások:
3.1. Rendelkezési Nyilvántartás,
3.2. az ügyfél időszaki értesítése az elektronikus ügyintézési cselekményekről,
3.3. Részleges Kódú Telefonos Azonosítás (Telefonos Azonosítás),
3.4. Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer,
3.5. Összerendelési Nyilvántartás.
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3. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat F:17 mezője helyébe a következő mező lép:

33191

(1.)

(32e.)

(A)

(B)

(F)

(Felhívás azonosító jele)

(Projekt megnevezése)

(Szakmai elvárások)

(KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15)

(A szőlő és bor ágazat
elektronikus ügyintézési és
ellenőrzési rendszerének
kialakítása
és az elektronikus
pincekönyv vezetési
lehetőség biztosítása)

33192

4. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat F:32e mezője helyébe a következő mező lép:

1. A projekt célja a szőlő- és borágazat elektronikus ügyintézési és ellenőrzési rendszerének kialakítása az
elektronikus pincekönyv bevezetésével. Ennek keretében:
1.1. igazgatásszervezési feladatokat látnak el, és jogszabályok módosításait készítik elő,
1.2. szervezetfejlesztési feladatokat végeznek el,
1.3. fejlesztik az ePincekönyv elnevezésű rendszert,
1.4. az MVH IIER2 rendszerrel keresztellenőrzési rendszert alakítanak ki, és a rendszereket összekapcsolják,
1.5. térképi rendszert alakítanak ki, valamint
1.6. mobilalkalmazásokat fejlesztenek.
2. 2018. június 30. napjáig a Hegyközségek Nemzeti Tanácsával, illetve a hegyközségek hatósági feladataiért
felelős szervezettel egyeztetett szakmai tartalmú megkezdhetőségi feltételeket kell teljesíteni.

5. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat F:43 mezője helyébe a következő mező lép:

(1.)

(43.)

(A)

(B)

(F)

(Felhívás azonosító jele)

(Projekt megnevezése)

(Szakmai elvárások)

(KÖFOP-2.2.5-VEKOP-15)
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(Átláthatóság a közpénzek
felhasználásánál,
államháztartási
adattárház)

1. A projekt célja
1.1. az államháztartási információs rendszer fejlesztése,
1.2. az államháztartási adatok és információk áramlásának racionalizálása,
1.3. egy adattárház kialakítása,
1.4. a gazdasági folyamatok átláthatóságát monitorozó szervezeti egység felállítása a Magyar Államkincstár
keretein belül,
1.5. integritáskockázatok kezelésének automatizált támogatása és szakmai hatékonyság fejlesztése
lehetőségeinek azonosítása.
2. A projektmenedzsmentre elszámolható költségek 1. pont m) alpontja szerinti csökkentésének mértéke
23 067 264 forint.
3. A keretemelés feltétele, hogy a keretemelés összege akkor számolható el uniós forrás terhére, ha az abból
megvalósított tevékenységek a KÖFOP 2. prioritás 2. célkitűzése céljainak megvalósításához hozzájáruló
fejlesztéseket valósít meg.
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6. Hatályát veszti az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a)
F:4 mezőjének 1. pont 1.2. és 1.3. alpontja,
b)
F:32f mezőjének 2. pontja,
c)
F:32g mezőjének 2. pontja,
d)
F:32h mezőjének 2. pontja,
e)
F:32i mezőjének 2. pontja.

A Kormány 1937/2017. (XII. 8.) Korm. határozata
a 2017. évi fejlesztéspolitikai célokról szóló 1221/2017. (IV. 25.) Korm. határozat módosításáról
1. A 2017. évi fejlesztéspolitikai célokról szóló 1221/2017. (IV. 25.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1221/2017. (IV. 25.)
Korm. határozat] 6. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kormány
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]
„d) a mérések időpontja 2017. június 30. és
da) 2017. december 31.,
db) az 1. mellékletben foglalt táblázat E:2 és F:2, valamint E:14 és F:14 mezője tekintetében
2018. január 31.,”
2. Az 1221/2017. (IV. 25.) Korm. határozat
a)
4. pontjában a „vonatkozásában” szövegrész helyébe a „vonatkozásában, azzal, hogy az 1. mellékletben foglalt
táblázat E:2 mezője szerinti mérték legfeljebb 2%-kal léphető túl” szöveg, a „2017. december 31.” szövegrész
helyébe a „2017. december 31., az 1. mellékletben foglalt táblázat 2. és 14. sora tekintetében 2018. január 31.”
szöveg,
b)
6. pont f ) alpontjában az „elérő” szövegrész helyébe az „a d) pont da) vagy db) alpontja szerinti második
mérési időpontig elérő” szöveg, a „teljesítése” szövegrész helyébe a „teljesítés” szöveg,
c)
6. pont g) alpontjában az „a második” szövegrészek helyébe az „a d) pont db) alpontja szerinti második”
szöveg,
d)
1. mellékletében foglalt táblázat E:1 és F:1 mezőjében a „2017. december 31-ig” szövegrész helyébe
a „2017. december 31-ig, a 2. és 14. sor tekintetében 2018. január 31-ig” szöveg
lép.
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1938/2017. (XII. 8.) Korm. határozata
a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság részére történő kötött segélyhitel felajánlásról
A Kormány
1. egyetért az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól
szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet alapján 149 000 000 euró keretösszegű kötött segélyhitel felajánlásával
a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság részére;
2. felhatalmazza a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a kötött segélyhitel felajánlásáról a Srí Lanka-i Demokratikus
Szocialista Köztársaság Kormányát értesítse;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy folytasson tárgyalásokat a Srí Lanka-i féllel arról, hogy
a Magyarország Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési
keretprogram kialakításáról szóló megállapodás mielőbb megkötésre kerüljön;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
folyamatos
4. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, valamint a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjanak
az ügylethez kapcsolódó kamat- és díjtámogatás költségvetési fedezetének biztosításáról a segélyhitel teljes
futamideje alatt.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1939/2017. (XII. 8.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti
gazdasági együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyarország Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti
gazdasági együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a külgazdasági és külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott
szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
4. jóváhagyja a Megállapodás kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendeli a Megállapodás
szövegének végleges megállapítását követően annak a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1940/2017. (XII. 8.) Korm. határozata
a részben térítésköteles mezőgazdasági vízszolgáltatás biztosítása érdekében szükséges intézkedésről,
valamint a vízügyi igazgatási szervek 2017. május 1. és 2017. október 15. közötti időszakban jogszabályi
kötelezettség alapján végzett árvíz, belvíz, és helyi vízkár elleni védekezési, továbbá vízminőség-védelmi
tevékenységének finanszírozásáról
A Kormány
1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a részben térítésköteles mezőgazdasági vízszolgáltatás
finanszírozása érdekében egyszeri jelleggel 251 997 000 forint biztosításáról a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet,
17. Vízügyi Igazgatóságok cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat
javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
2. a Kvtv. 4. melléklet 2. pontjában meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja a vízügyi igazgatási szervek
2017. május 1. és 2017. október 15. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvíz, belvíz és helyi
vízkár elleni védekezési, valamint vízminőség-védelmi tevékenységének finanszírozása céljából a Kvtv. 1. melléklet
XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 50. Víz-,
környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás jogcímcsoportnak 227 821 000 forint összeggel történő túllépését.
Felelős:
belügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
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.

