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III. Kormányrendeletek

A Kormány 437/2017. (XII. 22.) Korm. rendelete
az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények 
felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló  
378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (2) és (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények 
felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.)  
Korm. rendelet a következő 35/A. §-sal egészül ki:
„35/A.  § (1) A  35.  § (9)  bekezdése alapján a  Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társasághoz
a) átkerült, az Áht. 49. §-a szerint a Forster Központ és a Miniszterelnökség között a Forster Központ megszűnését 
megelőzően megkötött megállapodások (a továbbiakban: lebonyolítói megállapodások) alapján létrejött 
azon támogatási szerződések végrehajtását, amelyek esetében a  szakmai beszámoló és a  pénzügyi elszámolás 
benyújtásának határidejeként 2018. január 1. napját vagy azt követő időpontot határoztak meg, valamint
b) átkerült lebonyolítói megállapodások végrehajtását az a) pont szerinti támogatási szerződések vonatkozásában
2018. január 1-jétől a  Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság látja el.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti jogviszonyok tekintetében a  Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság jogutódja a  Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 438/2017. (XII. 22.) Korm. rendelete
a Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztését szolgáló beruházásokkal 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 e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4.  § a)  pontja tekintetében a  közbeszerzésekről szóló 2015.  évi CXLIII.  törvény 198.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 4. § b) 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 4. § c) és d) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az 5. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b), h) és k) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 6. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az  ingatlan-nyilvántartás szerint 
a külterület Kisköre 0680/5, külterület Abádszalók 0910, külterület Tiszabura 0348 helyrajzi szám alatt nyilvántartott 
ingatlanokon, illetve az  ezen ingatlanokból telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően kialakított 
ingatlanokon megvalósuló, a  Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztésével kapcsolatos 
beruházással (a  továbbiakban együtt: Beruházás) összefüggő, az  1.  mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági 
ügyeket.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek
a) az útépítési és közmű-csatlakozási munkák érdekében az  (1)  bekezdés szerinti ingatlanokkal szomszédos 

ingatlanokat érintik, és
b) a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

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.

4. §  A Beruházással összefüggésben
a) a Központi Építészeti-Műszaki Tervtanács véleményét be kell szerezni,
b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni és
c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

5. § (1) A Beruházással összefüggésben előzetes régészeti dokumentáció készítése nem szükséges, ha a kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő örökségvédelmi 
hatástanulmány a Beruházáshoz köthetően már rendelkezésre áll.

 (2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti dokumentumok egyike sem áll rendelkezésre, egyszerűsített előzetes régészeti 
dokumentációt kell készíteni.

6. § (1) A  Beruházás járulékos közbeszerzési szolgáltatója, beruházáslebonyolítója és építési műszaki ellenőre kizárólagos 
joggal a  BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti 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.

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 9. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 438/2017. (XII. 22.) Korm. rendelethez

A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított 
közigazgatási hatósági ügyek:

 1. Általános építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 3. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések 

engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
 4. a  műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
 5. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
 6. tűzvédelmi hatósági eljárások,
 7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
 8. hírközlési hatósági eljárások,
 9. környezetvédelmi hatósági eljárások,
10. természetvédelmi hatósági eljárások,
11. útügyi hatósági eljárások,
12. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
13. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
14. földmérési hatósági eljárások,
15. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
16. bányahatósági engedélyezési eljárások,
17. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
18. közegészségügyi hatósági eljárások,
19. területrendezési hatósági eljárások,
20. katasztrófavédelmi hatósági eljárások,
21. rendészeti hatósági eljárások,
22. erdővédelmi hatósági eljárások,
23. azok az  1–22.  pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a  Beruházás 

megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
24. az 1–23. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 2004/2017. (XII. 22.) Korm. határozata
egyes térségi kerékpáros útvonalak megvalósításához és előkészítéséhez szükséges kormányzati 
intézkedésekről

A Kormány a  kerékpározás növekvő népszerűségére és fenntarthatósági, klímavédelmi, turisztikai, nemzetgazdasági, továbbá 
egészségügyi szempontokra tekintettel támogatja a turisztikai kerékpáros útvonal hálózat fejlesztését, ennek érdekében
 1. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a  turisztikai kerékpáros útvonalak szakaszainak 

fejlesztéséhez 3 605 180 000 forint többletforrás biztosításáról a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről 
szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet,  
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím, 49. Kerékpáros létesítmények 
fejlesztése jogcímcsoport javára,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2018. évi költségvetés végrehajtása során a felmerülés ütemében

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az  egyes térségi jelentőségű kerékpárutak 
előkészítéséhez 300 000 000 forint többletforrás biztosításáról a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím,  
49. Kerékpáros létesítmények fejlesztése jogcímcsoport javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2018. évi költségvetés végrehajtása során a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2005/2017. (XII. 22.) Korm. határozata
A Rákóczi Szövetség „A Magyar Állandó Értekezlet XVI. ülésén támogatott Nemzeti Kisebbségvédelmi 
Kezdeményezés megvalósításának elősegítése céljából nyújtott támogatásból megvalósuló beszerzések” 
tárgyú beszerzései közbeszerzési eljárás lefolytatása alól történő felmentéséről

A Kormány a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5.  § (5)  bekezdése alapján 
a  Bethlen Gábor Alapból – a  Bethlen Gábor Alap irányítását ellátó Bizottság döntése alapján – a  Nemzeti 
Kisebbségvédelmi Kezdeményezés megvalósításának elősegítése céljából nyújtott támogatás felhasználása 
körében a  Rákóczi Szövetség „A Magyar Állandó Értekezlet XVI. ülésén támogatott Nemzeti Kisebbségvédelmi 
Kezdeményezés megvalósításának elősegítése céljából nyújtott támogatásból megvalósuló beszerzések” tárgyú 
beszerzései tekintetében felmentést ad a Kbt. 5. § (3) bekezdésének alkalmazása alól.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 2006/2017. (XII. 22.) Korm. határozata
a Miniszterelnökség fejezet címrendjének módosításáról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli 
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 jogcímcsoportjának
 1. a 7. Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai 

ellátásának támogatása,
 2. a 8. Egyéb gazdasági társaság kulturális, fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása

jogcímmel történő kiegészítését.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2018. január 2.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2007/2017. (XII. 22.) Korm. határozata
a XI. Miniszterelnökség és a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési fejezetek közötti  
előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. 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 
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 5. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság cím javára, a Kvtv. 1. melléklet 
XI. Miniszterelnökség fejezet,
a) 1. Miniszterelnökség cím terhére 89 753 936 forint,
b) 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím terhére 220 966 585 forint,
c) 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Fejezeti általános tartalék alcím terhére 8 595 190 forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el az 1. melléklet szerint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal
 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az  1.  pont a)  alpont szerint átcsoportosított 

előirányzattal történő elszámolásról, valamint az előirányzat fel nem használt részének a Miniszterelnökség részére 
történő visszafizetéséről.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2018. július 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 2007/2017. (XII. 22.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium 

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség
K1 Személyi juttatások -12 916 854
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -2 841 708
K6  Beruházások -73 995 374

015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
K3 Dologi kiadások -220 966 585

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok 
296668 2 Fejezeti általános tartalék

K5 Egyéb működési célú kiadások -8 595 190
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
K1 Személyi juttatások 12 916 854
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 841 708
K3 Dologi kiadások 220 966 585
K5 Egyéb működési célú kiadások 8 595 190
K6 Beruházások 73 995 374

Forintban
Államház-

tartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása

Forintban
Államház-

tartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség -89 753 936
015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok -220 966 585

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok 
296668 2 Fejezeti általános tartalék -8 595 190

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 319 315 711

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 319 315 711 319 315 711
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2017

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

2 példány

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

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

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű  
Az adatlap 5 példányban töltendő ki

1 példány
1 példány
1 példány
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A Kormány 2008/2017. (XII. 22.) Korm. határozata
a XI. Miniszterelnökség és a XIV. Belügyminisztérium költségvetési fejezetek közötti  
előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva a  Miniszterelnökség örökségvédelmi hatósági informatikai szakrendszereit kiszolgáló és nyilvántartási, 
valamint ügyintézői adatok tárolását biztosító szerverek cseréje érdekében a  Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 
1. Miniszterelnökség cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport 
javára 20 710 261 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el az 1. melléklet szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 2008/2017. (XII. 22.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium 

Forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség
K6 Beruházási kiadások -20 710 261

XIV. Belügyminisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Ágazati célfeladatok
347762 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások

K3 Dologi kiadások 20 710 261

Forintban
Államház-

tartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása

Forintban

Államház-
tartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség -20 710 261

XIV. Belügyminisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Ágazati célfeladatok
347762 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 20 710 261

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 20 710 261
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

1 példány

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

1 példány

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

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

20 710 261                        

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2017

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 

XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium 

Forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség
K6 Beruházási kiadások -20 710 261

XIV. Belügyminisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Ágazati célfeladatok
347762 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások

K3 Dologi kiadások 20 710 261

Forintban
Államház-

tartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása

Forintban

Államház-
tartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség -20 710 261

XIV. Belügyminisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Ágazati célfeladatok
347762 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 20 710 261

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 20 710 261
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

1 példány

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

1 példány

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

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

20 710 261                        

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2017

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 
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A Kormány 2009/2017. (XII. 22.) Korm. határozata
a XI. Miniszterelnökség költségvetési fejezet, a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési  
fejezet és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium költségvetési fejezet közötti  
előirányzat-átcsoportosításokról

A Kormány
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.  törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli 
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Fejezeti általános tartalék alcím terhére, 
a Kvtv. 1. melléklet,
a) XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Felsőoktatási 

feladatok támogatása alcím, 1. Felsőoktatás speciális feladatai jogcímcsoport javára 69 678 839 forint, 
valamint

b) XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok 
alcím, 6. Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok 
támogatása jogcímcsoport javára 25 668 557 forint egyszeri átcsoportosítását az 1. melléklet szerint.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

Miniszterelnökséget vezető miniszter 
emberi erőforrások minisztere 
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 2009/2017. (XII. 22.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
296668 2 Fejezeti általános tartalék 

K5 Egyéb működési célú kiadások -95 347 396
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

348695 6 Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 
K5 Egyéb működési célú kiadások 25 668 557

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Felsőoktatási feladatok támogatása 
302891 1 Felsőoktatás speciális feladatai 

K5 Egyéb működési célú kiadások 61 180 161
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 8 498 678

Forintban
Államház-

tartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása

Forintban
Államház-

tartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
296668 2 Fejezeti általános tartalék -95 347 396

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
348695 6 Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 25 668 557

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Felsőoktatási feladatok támogatása 
302891 1 Felsőoktatás speciális feladatai 69 678 839

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 95 347 396 95 347 396
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

1 példány

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

1 példány

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

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2017

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű  
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A Kormány 2010/2017. (XII. 22.) Korm. határozata
a Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztéséről, valamint a beruházás 
előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért a Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztésére kidolgozott, részére bemutatott és 

általa megtárgyalt koncepcióval (a továbbiakban: Beruházás);
 2. a Beruházásnak a  Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről szóló 222/2017. 

(VIII. 11.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Rendelet) 2.  § (2)  bekezdés a), b), d) és e)  pontja szerinti előkészítési 
fázisaira a  kincstári díjakkal együtt bruttó 241 442 100 forint forrást biztosít a  Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére azzal, 
hogy az előkészítési fázisokat legkésőbb 2018. április 15-ig kell megvalósítani;

 3. a Beruházás előkészítésének kormányzati főfelelőseként a  kerékpározásért és az  aktív kikapcsolódásért felelős 
kormánybiztost, társfelelőseként a nemzeti fejlesztési minisztert jelöli ki;

 4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a  Kvtv. 
1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 38. Egyéb feladatok 
alcímet 25. Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztése jogcímcsoporttal egészíti ki;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Kvtv. 20. § (5) bekezdése szerinti jogkörében eljárva – a 2. pontban 
foglaltak megvalósítása érdekében – gondoskodjon a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet 
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 38. Egyéb feladatok alcím, 
25. Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztése jogcímcsoport javára a pénzügyi tranzakciós 
illetékkel és kincstári díjakkal mindösszesen 241 442 100 forint egyszeri átcsoportosításáról, a fel nem használt rész 
tekintetében a Beruházás Előkészítési Alapba történő visszatérítési kötelezettséggel;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az átcsoportosítás tekintetében azonnal
 a fel nem használt rész visszatérítése tekintetében a 7. pont a) alpontja szerinti jelentés 

tudomásulvételét követő 15 napon belül
 6. egyetért azzal, hogy a  2.  pont szerinti előkészítési fázisokat a  Magyar Kajak-Kenu Szövetség (a  továbbiakban: 

MKKSZ) valósítsa meg, ezért felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy kössön támogatási szerződést 
az MKKSZ-szel a Beruházás előkészítésére;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 7. felhívja a kerékpározásért és az aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztost, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter, 
valamint az MKKSZ bevonásával
a) készítsen jelentést a  Kormány részére a  Rendelet 7.  § (1)  bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése 

érdekében a  2.  pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint 
az átcsoportosított forrás felhasznált összegéről;
Felelős: a kerékpározásért és az aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2018. április 30.

b) az  előkészítési fázisok eredménye alapján készítsen előterjesztést a  Kormány részére az  előkészítés 
folytatásáról a  Beruházás megvalósításának érdekében, a  kivitelezés előkészítésével összefüggő feladatok, 
költségek, forrásigény, ütemezés és felelősök bemutatásával.
Felelős: a kerékpározásért és az aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2018. május 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 2011/2017. (XII. 22.) Korm. határozata
a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum elhelyezése érdekében szükséges intézkedésekről

A Kormány a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) új telephelyének megvalósítása érdekében
 1. egyetért azzal, hogy a  Múzeum elhelyezésére alkalmas helyszín kialakítására az  egykori Északi Járműjavító 

Diesel-csarnokot is beleértendő területének kulturális célú hasznosításával kerüljön sor (a továbbiakban: Beruházás);
 2. a Beruházásnak és az ahhoz kapcsolódó köztéri kapcsolatrendszernek a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával 

kapcsolatos döntési hatáskörökről szóló 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés a–f ), i–k), m–o) pontjai 
szerinti előkészítési fázisaira összesen legfeljebb 2 800 000 000 forint forrást biztosít a  Magyarország 2017. évi 
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére azzal, 
hogy az előkészítési fázisokat legkésőbb 2019. december 31. napjáig kell megvalósítani;

 3. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
 4. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  emberi erőforrások miniszterének bevonásával a  Kvtv. 20.  § 

(5)  bekezdése szerinti jogkörében eljárva – a  2.  pontban foglaltak megvalósítása érdekében – gondoskodjon 
a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 
11. Közgyűjtemények cím javára – a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal 
együtt – 2 800 000 000 forint egyszeri átcsoportosításáról, a  fel nem használt rész tekintetében a  Beruházás 
Előkészítési Alapba történő visszafizetési kötelezettséggel;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: az átcsoportosítás tekintetében azonnal
 a fel nem használt rész visszafizetése tekintetében a 6. pont szerinti jelentés tudomásulvételét 

követő 15 napon belül
 5. egyetért azzal, hogy a  2.  pont szerinti előkészítési fázisokat a  Múzeum valósítsa meg, és felkéri a  kormányzati 

felelőst, hogy részére a  4.  pont alapján átcsoportosított forrás terhére az  államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. § hatálya alá tartozó támogatást nyújtson;

 6. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy készítsen jelentést a  Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával 
kapcsolatos döntési hatáskörökről szóló 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése szerinti beszámolási 
kötelezettség teljesítése érdekében a  2.  pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, 
valamint a felhasznált forrás összegéről;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 2. pont szerinti határidő lejártát követő 30 napon belül

 7. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  emberi erőforrások miniszterének bevonásával gondoskodjon 
a  Beruházás előkészítéséhez szükséges, a  Beruházás Előkészítési Alap terhére nem finanszírozható feladatok 
érdekében:
a) 300 000 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a  Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 

2017. évi C. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények címen,
b) 500 000 000 forint forrás rendelkezésre állásáról 2019-ben a  központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások 

Minisztériuma fejezetében;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

emberi erőforrások minisztere
Határidő: az a) alpont esetében a felmerülés ütemében
 a b) alpont esetében a 2019. évi központi költségvetés tervezése során

 8. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy készítsen előterjesztést a Kormány részére:
a) a Beruházás megvalósításának kérdésében, a  kivitelezéshez és az  üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok, 

költségek, forrásigény, ütemezés és felelősök bemutatásával,
b) a Beruházás megkezdése előtt indítandó gyűjteménybővítési és restaurációs feladatokról, azok ütemezéséről, 

költségeiről, forrásigényéről,
c) a Múzeum repüléstörténeti gyűjteményének egy helyszínen történő elhelyezéséről és az  annak 

előkészítéséhez, ütemezéséhez szükséges döntésekről,
d) a Múzeum komplex szakmai és infrastrukturális megújításához, továbbá a  Beruházás időtartama alatt 

közfeladat ellátásához szükséges feladatokról, azok forrásigényéről és ütemezéséről,
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e) a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával az  1.  pontban kijelölt területnek a  Beruházás megvalósítására 
történő alkalmassá tételéhez szükséges intézkedésekről, azok forrásigényéről és ütemezéséről;
Felelős: az a)–d) alpontok esetében emberi erőforrások minisztere 

az e) alpont esetében  emberi erőforrások minisztere 
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: az a) alpont esetében a kiviteli tervek rendelkezésre állását követő 30 napon belül,
 a b) alpont esetében 2018. augusztus 31.,
 a c) alpont esetében 2018. augusztus 31.,
 a d) alpont esetében 2018. január 31.,
 az e) alpont esetében 2018. január 31.

 9. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt. útján, a  Múzeum bevonásával tegyék meg a  szükséges intézkedéseket az  1.  pontban kijelölt területnek 
a Beruházás megvalósítására történő előkészítése érdekében.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 8. pont e) alpontjában meghatározott feladat végrehajtását, valamint a szükséges forrás 
rendelkezésre állását követően

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2012/2017. (XII. 22.) Korm. határozata
Lakitelek térségében az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók nevelésének-oktatásának támogatásáról

A Kormány
 1. a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a  továbbiakban: Ktvt.) 19.  § 

(6) bekezdésében és az államháztartásról szóló CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
120 000 000 forint átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 63. Fejezeti stabilitási tartalék alcím terhére a Kvtv. 1. melléklet, XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 4. Köznevelési feladatok támogatása alcím, 
4. Köznevelés speciális feladatainak támogatása jogcímcsoport javára az 1. melléklet szerint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 2. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy 
a  Lakiteleki Auti Alapítvánnyal, mint a  kísérleti (pilot) programot megvalósító kedvezményezett szervezettel 
létrejöjjön a  támogatási jogviszony, valamint a  költségvetési támogatás egy összegben kifizetésre kerüljön 
a tevékenység 2017. évi megkezdése érdekében.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a forrás biztosítását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 2012/2017. (XII. 22.) Korm. határozathoz
1. melléklet az        /2017. (       ) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

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

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

hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztriuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Köznevelési feladatok támogatása
255656 4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 53 010 605
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 66 989 395

352195 63 Fejezeti stabilitási tartalék
K5 Egyéb működési célú kiadások -120 000 000

ezer forintban, egy tizedessel

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

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

hatása

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

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

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztriuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Köznevelési feladatok támogatása

255656 4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása 120 000 000
352195 63 Fejezeti stabilitási tartalék -120 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év

Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 120 000 000,0 120 000 000
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

1 példány

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

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

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

1. melléklet az        /2017. (       ) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

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

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

hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztriuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Köznevelési feladatok támogatása
255656 4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 53 010 605
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 66 989 395

352195 63 Fejezeti stabilitási tartalék
K5 Egyéb működési célú kiadások -120 000 000

ezer forintban, egy tizedessel

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

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

hatása

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

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

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztriuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Köznevelési feladatok támogatása

255656 4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása 120 000 000
352195 63 Fejezeti stabilitási tartalék -120 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év

Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 120 000 000,0 120 000 000
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

1 példány

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

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

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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A Kormány 2013/2017. (XII. 22.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében az „ELI” Science Park Szeged területén kialakítandó Inkubátorház 
fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról

A Kormány a  Magyarország Kormánya és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1151/2017. (III. 20.) Korm. határozat 3. pontjának végrehajtása érdekében
 1. egyetért az  ELI Science Park Szeged területén kialakítandó Inkubátorház fejlesztés (a továbbiakban: fejlesztési 

program) szükségességével, azzal, hogy a  fejlesztési program a  Modern Városok Program keretében állami 
beruházásként kerül megvalósításra;

 2. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a  fejlesztési program megvalósításáról  
a Szegedi Tudományegyetem útján;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos

 3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon 
a fejlesztési program megvalósításához 2019. évben szükséges 500 000 000 forint költségvetési forrás biztosításáról 
a 2019. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetben.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a 2019. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2014/2017. (XII. 22.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a szegedi sportfejlesztések megvalósítása érdekében támogatás 
biztosításáról

Magyarország Kormánya és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával 
összefüggő feladatokról szóló 1151/2017. (III. 20.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 6. pontjának végrehajtása 
érdekében a Kormány
 1. a szegedi sportfejlesztések (a továbbiakban együttesen: Beruházások) megvalósítása körében egyetért

a) azzal, hogy Szegeden 10 pályás, 50 méteres versenymedencét, 25×15 méteres bemelegítő medencét és 
20×12,5 méteres tanmedencét, illetve a hozzá tartozó szükséges infrastruktúrát tartalmazó új versenyuszoda 
(a  továbbiakban: Uszoda) kerüljön megvalósításra, melynek céljára 10 642 981 000 forint összegű központi 
költségvetési támogatás kerüljön biztosításra – az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 48.  § 
(1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint kiadásra kerülő támogatói okirat alapján – Szeged Megyei Jogú 
Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) mint megvalósító részére az alábbi ütemezés szerint:
aa) a 2017. évben 508 381 000 forint,
ab) a 2018. évben 4 546 600 000 forint,
ab) a 2019. évben 5 588 000 000 forint,

b) azzal, hogy Szegeden, a  Szeged II. kerület, belterület 10005/4 hrsz.-ú ingatlanon, az  ingatlan állami 
tulajdonba vételével, állami beruházásként új, 8000 férőhelyes, nemzetközi kézilabda mérkőzések 
megrendezésére is alkalmas multifunkcionális csarnok (a  továbbiakban: Kézilabdacsarnok) kerüljön 
megvalósításra, melynek céljára mindösszesen 16 200 000 000 forint összegű központi költségvetési 
támogatás kerüljön biztosításra a  Nemzeti Sportközpontok (a  továbbiakban: NSK) részére az  alábbi 
költségvetési évek szerinti bontásban:
ba) a 2017. évben 1 000 000 000 forint,
bb) a 2018. évben 4 000 000 000 forint,
bc) a 2019. évben 11 200 000 000 forint,



35774 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 223. szám 

c) azzal, hogy a  Beruházások megvalósításához kapcsolódóan a  Szillér-Baktói-Fertői-főcsatorna és a  Tápéi 
főcsatorna (a továbbiakban: Csatorna) rekonstrukciós programja megvalósításra kerüljön, amelynek céljából 
750 000 000 forint összegű központi költségvetési támogatás kerüljön biztosításra;

 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, mint a  Beruházások szakpolitikai felelősét, hogy az  Uszoda támogatása 
nyújtásának biztosítása érdekében a  Modern Városok Program Bizottságnak a  Modern Városok Program 
megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Korm. rendelet) 6.  § (1)  bekezdése 
alapján az Uszoda beruházásának tárgyában nyújtson be előterjesztést a Modern Városok Program Bizottság részére;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 3. az Uszoda megvalósítása érdekében
a) egyetért azzal, hogy – a  Modern Városok Program Bizottságnak a  Korm. rendelet 4.  § (2)  bekezdése 

alapján meghozott erre irányuló döntése esetén – az  Uszoda megvalósításához 2017.  évben szükséges 
508  381  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 
az Önkormányzat részére,
Felelős: megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

b) egyetért azzal, hogy – a  Modern Városok Program Bizottságnak a  Korm. rendelet 4.  § (2)  bekezdése 
alapján meghozott erre irányuló döntése esetén – az  Uszoda megvalósításához a  2018.  évben szükséges 
4  546  600  000 forint a  Magyarország 2018.  évi központi költségvetéséről szóló 2017.  évi C.  törvény 
(a továbbiakban: 2018. évi Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoporton rendelkezésre álló előirányzat 
terhére kerüljön biztosításra az Önkormányzat részére,
Felelős: megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a támogatói okiratban foglaltak szerint, a  finanszírozási szükséglet felmerülésének 

időpontjában
c) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – 

gondoskodjon az  Uszoda megvalósításához a  2019.  évben szükséges bruttó 5 588 000 000 forint forrás 
biztosításáról a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetben;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a 2019. évi központi költségvetés tervezése során

 4. az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 36.  § (4b)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
engedélyezi a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter számára, hogy – a Modern Városok 
Program Bizottságnak a  Korm. rendelet 4.  § (2)  bekezdése alapján meghozott erre irányuló döntése esetén  – 
az  Uszoda megvalósítása érdekében a  2018–2019. költségvetési évek kiadási előirányzata terhére legfeljebb 
10 134 600 000 forint összeg mértékig éven túli kötelezettséget vállaljon az alábbi ütemezéssel:
a) a 2018. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 4 546 600 000 forint,
b) a 2019. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 5 588 000 000 forint;

Felelős: megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a támogatói okirat kiadásakor

 5. felhívja a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az Uszoda tekintetében az annak 
megvalósulását 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

 6. a Kézilabdacsarnok megvalósítása érdekében felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság bevonásával tegye meg a szükséges intézkedéseket az 1. pont 
b) alpontja szerinti ingatlan per-, teher- és igénymentes állami tulajdonba vétele érdekében;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal
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 7. egyetért azzal, hogy a  Kézilabdacsarnok építtetője az  NSK legyen, amellyel összefüggésben – kizárólag 
a  Kézilabdacsarnok megvalósításának tekintetében – a  Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési 
szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat (jelen pont tekintetében a továbbiakban: 
Korm. hat.) mentesíti az NSK-t a Korm. hat. 1. pontjában foglalt tilalom alól;

 8. az egyes kiemelt sportcélú fejlesztési beruházások forrásszükségletének biztosításáról szóló 1801/2016. (XII. 20.) 
Korm. határozat 1.  mellékletében a „Szegedi multifunkcionális sportcsarnok fejlesztés” megnevezésű fejlesztésre 
vonatkozó sort visszavonja;

 9. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Kézilabdacsarnok állami beruházás keretében történő megvalósítása 
érdekében, illetve a  3.  pontban foglaltak teljesíthetősége érdekében a  XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 52. Szeged 
multifunkcionális csarnok előirányzaton rendelkezésre álló forrás terhére – figyelembe véve a  támogatás 
kifizetéséhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékek és kincstári díjak összegét – hozza létre a  támogatási 
jogviszonyt az NSK-val;

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

 10. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon 
a Kézilabdacsarnok megvalósításához a 2019. évben szükséges 11 200 000 000 forint forrás biztosításáról a központi 
költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a 2019. évi központi költségvetés tervezése során
 11. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kézilabda 

csarnok megvalósításához kapcsolódó Csatorna beruházásának a  megvalósításához, a  2018.  évben szükséges 
750  000  000 forint forrásnak az  átcsoportosítását rendeli el a  2018.  évi Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség 
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program 
jogcímcsoport terhére a 2018. évi Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 17. Vízügyi Igazgatóságok cím 
javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a 2018. évi Kvtv. végrehajtása során 2018. január 31.

 12. felhívja a belügyminisztert, hogy gondoskodjon a Csatorna beruházás megvalósításáról az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi 
Igazgatóság útján.

Felelős: belügyminiszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 2014/2017. (XII. 22.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium

 forintban

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

358951 78 Modern Városok Program
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -750 000 000 

XIV. Belügyminisztérium
330039 17 Vízügyi Igazgatóságok

K6 Beruházások 750 000 000

forintban

Államház-
tartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása

forintban

Államház-
tartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

358951 78 Modern Városok Program -750 000 000 

XIV. Belügyminisztérium
330039 17 Vízügyi Igazgatóságok 750 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: 2018. január 31. 750 000 000 750 000 000
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2018.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

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

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

2 példány

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

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

1 példány

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

1 példány
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A Kormány 2015/2017. (XII. 22.) Korm. határozata
a Magyar Házak kárpátaljai kialakításáról, valamint a Magyar Házak kárpátaljai kialakításáról szóló 
1642/2016. (XI. 17.) Korm. határozat visszavonásáról

A Kormány
 1. egyetért az  ukrajnai szórvány- és tömbmagyarság azon igényével, hogy Kárpátalján és Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében magyar identitást megjelenítő kiállítások és alkotóházak létesüljenek (a  továbbiakban: Magyar Házak 
kárpátaljai kialakítása program), illetve a  washingtoni szórványmagyarság azon igényével, hogy Washingtonban 
Magyar Ház létesüljön a nemzeti identitás megőrzése és a kulturális alapokon nyugvó közösségformálás érdekében;

 2. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  Magyar Házak kárpátaljai kialakítása programot hajtsa 
végre;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2018. december 31.

 3. egyetért azzal, hogy Kárpátalján a  magyar identitást megjelenítő kiállítások és alkotóházak elhelyezését biztosító 
ingatlanok megszerzésével és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat az  állam 100%-os tulajdonában álló 
gazdasági társaság lássa el;

 4. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő 
Részvénytársaság (a  továbbiakban: MNV Zrt.) útján tegye meg a  szükséges intézkedéseket a  3.  pont szerinti 
gazdasági társaság megalapítása érdekében;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 5. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy 
a  3.  pont szerinti társasági részesedés tekintetében a  tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének 
gyakorlójaként a Miniszterelnökséget vezető miniszter kerüljön kijelölésre;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 6. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  1.  pontban foglaltak és a Washingtoni Magyar Ház megvalósítása 
érdekében
a) gondoskodjon 1 756 000 000 forint többlet költségvetési forrás biztosításáról a  Magyarország 2018.  évi 

központi költségvetéséről szóló 2017.  évi C.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XLIII. Az  állami 
vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az  állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 
2.  Társaságokkal kapcsolatos kiadások alcím, 1. Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező 
kiadások jogcímcsoport, 1. Az  MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés 
jogcím javára, illetve

b) gondoskodjon 562 000 000 forint költségvetési többletforrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet LXV. Bethlen 
Gábor Alap fejezetben;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 7. visszavonja a Magyar Házak kárpátaljai kialakításáról szóló 1642/2016. (XI. 17.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 2016/2017. (XII. 22.) Korm. határozata
a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli 
beruházások előkészítése és megtervezése érdekében szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő, a  Duna folyam – Rákóczi híd – Soroksári 

út – Helsinki út – Csepeli átjáró – Gubacsi híd – Budapest belterület 209928 helyrajzi számú – Budapest belterület 
209951/5 helyrajzi számú – Budapest belterület 209951/6 helyrajzi számú – Budapest belterület 209960/2 helyrajzi 
számú – Budapest belterület 209961/8 helyrajzi számú – Budapest belterület 209967 helyrajzi számú – Budapest 
belterület 209976 helyrajzi számú – Budapest belterület 209980 helyrajzi számú – Budapest belterület  
209979 helyrajzi számú – Weiss Manfréd út – Budapest belterület 210020/1 helyrajzi számú ingatlanok által 
határolt területen tervezett kollégiumi, sport, rekreációs és egyéb kapcsolódó infrastrukturális, valamint kiegészítő 
funkciókat magába foglaló komplex városfejlesztés összehangolt előkészítése szükséges a  Kormány részére 
bemutatott tartalommal, és támogatja annak ütemezett megvalósítását;

 2. egyetért
a) a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programról szóló 1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozat  

[a továbbiakban: 1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozat] 2. pont a) alpontja szerinti Budapesti Xtrém Szabadidő 
Park,

b) az 1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 2. pont b) alpontja szerinti Dunai Evezős Központ,
c) az 1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 2.  pont c) és d)  alpontja szerinti Budapesti Atlétikai Stadion, 

szabadtéri edzőpályák, fedett pályás atlétikai edzőcsarnok, valamint az  ezek összeköttetését biztosító 
gyalogos és kerékpáros hidak,

d) az 1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 2. pont f ) alpontja szerinti új Budapesti Velodrom,
e) a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág – a  Kvassay Jenő út – a  Soroksári út – a  Magyarország rövid- és középtávú 

közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásáról és azok 2022-ig történő 
megvalósításáról szóló 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozatban rögzített Új Duna-híd által határolt területen, 
több ütemben megvalósuló, mintegy 8500 férőhelyes kollégiumi, sport, rekreációs, egyéb kapcsolódó 
infrastrukturális, valamint kiegészítő funkciókat, továbbá a  műemléki védelem alatt álló Nagyvásárcsarnok 
épületegyüttesének felújítását és integrálását is magába foglaló új városnegyed (a továbbiakban: Budapest 
Diákváros) és

f ) az 1.  pontban lehatárolt térség feltárásához, külső és belső kapcsolatrendszeréhez, megközelítéséhez és 
üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi infrastrukturális fejlesztés

megvalósítására irányuló beruházások előkészítésével, az  1.  pontban meghatározott térség összetett 
városfejlesztéséhez szükséges jogszabályok előkészítésével és megalkotásával, a  településrendezési és 
várostervezési eszközök, valamint az egyes létesítmények megvalósításához szükséges engedélyes, valamint kiviteli 
tervek teljes körű elkészítésével a részére az előterjesztésben bemutatott tartalomra figyelemmel;

 3. egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti kiemelt kormányzati célhoz kapcsolódóan a H6 és H7 HÉV vonalak fejlesztése 
a  fejlődő térség jelenlegi és távlati forgalmi igényeit is alapul véve, mennyiségben, minőségben és gyorsaságban 
a  mainál magasabb szinten kiszolgálni képes, a  2.  pontban meghatározott beruházások és egyéb urbanisztikai 
fejlesztések számára is kellően nagy kapacitástartalékkal rendelkező módon valósuljon meg, továbbá a Duna-part 
közterületi megújítása érdekében – a Petőfi híd és a Rákóczi híd közé eső HÉV vágányok megfelelő vezetésével – 
elő kell, hogy segítse a Nemzeti Színház és a Művészetek Palotája térségének és közvetlen környezetének kiemelt 
kulturális intézményekhez méltó kialakítását és a  területnek a  Duna-parttal való korlátozásmentes fizikai és 
gyalogos közlekedési kapcsolatát, ezért felhívja a közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztost, 
hogy ezek a kritériumok kötelező elemként kerüljenek érvényesítésre a fővárosi HÉV vonalakra vonatkozó egységes 
fejlesztési stratégia és program előkészítése során;

Felelős: közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos
Határidő: a fővárosi HÉV vonalakra vonatkozó egységes fejlesztési stratégia és program előkészítése során 

folyamatosan
 4. a 2.  pontban meghatározott beruházások előkészítésének kormányzati felelőseként az  egyes kiemelt budapesti 

beruházásokért felelős kormánybiztost (a továbbiakban: kormánybiztos) jelöli ki, és felhívja a kormánybiztost, hogy 
felkérés alapján Budapest Főváros Önkormányzata és az  illetékes kerületi önkormányzatok közreműködésével 
gondoskodjon a  2.  pont szerinti feladatok elvégzéséről, a  szükséges tervpályázatok és közbeszerzési eljárások 
lefolytatásáról;
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Felelős: egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Határidő: folyamatos

 5. felhívja a  kormánybiztost, hogy az  emberi erőforrások miniszterével, valamint felkérés alapján Budapest Főváros 
Önkormányzata és az  illetékes kerületi önkormányzatok közreműködésével gondoskodjon az  1.  pontban 
lehatárolt térségnek – különös tekintettel a Budapest Diákváros területének – a mestertervét, valamint a telepítési, 
tájolási, urbanisztikai és közlekedési viszonyokat, a  kötelező és opcionális funkciókat is tisztázó helyszínrajzokat 
készítő építésziroda kiválasztásához szükséges nemzetközi tervpályázati eljárás lefolytatásáról, a  legjobbnak ítélt 
pályaművet készítő pályázóval történő szerződés megkötéséről, a  végleges helyszínrajzok elkészítéséről, valamint 
a kidolgozott mestertervről és a helyszínrajzokról készítsen jelentést a Kormány részére;

Felelős: egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a tervpályázat kiírása tekintetében 2018. június 30.
 a jelentés elkészítése tekintetében 2019. július 31.

 6. felhívja a  kormánybiztost és a  közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztost, hogy 
az 1. pontban meghatározott kiemelt kormányzati cél megvalósítása érdekében – felkérés alapján Budapest Főváros 
Önkormányzata és az  illetékes kerületi önkormányzatok közreműködésével – készítsen egységes városfejlesztési 
tanulmányt az 1. pontban lehatárolt térség város- és közlekedésfejlesztési összefüggéseiről, összehangolt fejlesztési 
szükségleteiről és lehetőségeiről, a  felmerülő stratégiai kérdésekről, és annak lényegi tartalmát jelentésben 
mutassák be a Kormány részére;

Felelős: egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos 
közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos

Határidő: 2018. június 30.
 7. az 1.  pontban lehatárolt térséget érintő városfejlesztési, magasépítési és közlekedésfejlesztési beruházások 

összhangjának megteremtése érdekében felhívja a  Kormány tagjait, valamint a  közlekedési infrastrukturális 
fejlesztésekért felelős kormánybiztost, hogy az  illetékességi és feladatkörükbe tartozó, az  1.  pont szerinti térség 
fejlesztését közvetve vagy közvetlenül érintő kormányzati feladatok, intézkedések, fejlesztési projektek előkészítése 
és megvalósítása során, azok tartalmáról és körülményeiről előzetesen tájékoztassák a  kormánybiztost, illetve 
az ezekkel kapcsolatban a Kormány számára készített összes döntés-előkészítő dokumentumban, előterjesztésben 
vagy jelentésben kifejezetten jelenítsék meg a  kormánybiztos véleményét, továbbá a  megvalósításért felelős 
szervezetek, kormányzati szereplők kötelezően és folyamatosan tájékoztassák a kormánybiztost az egyes projektek 
előrehaladásáról;

Felelős: érintett miniszterek 
közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos 
egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos

Határidő: az érintett projektek előkészítése és megvalósítása során folyamatosan
 8. felhívja a  kormánybiztost, hogy a  Petőfi híd és a  Rákóczi híd közötti Duna-part közterületi megújítása érdekében  

– beleértve a H7 HÉV vonal vágányainak 3. pont szerinti kiváltásával felszabaduló terület közösségi célú funkcionális 
hasznosítását, valamint a  terület csatlakozó vízfelületi és közlekedési kapcsolatainak kidolgozását, figyelembe 
véve a város és folyópart kapcsolatának erősítését, illetve a Budapesti Atlétikai Stadion északi feltárását – felkérés 
alapján Budapest Főváros Önkormányzatának és Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
közreműködésével gondoskodjon építészeti tervpályázat lefolytatásáról;

Felelős: egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Határidő: 2018. december 31.

 9. a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről szóló 222/2017. (VIII. 11.)  
Korm. rendelet [a továbbiakban: 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet] 2.  § (2)  bekezdés m)  pontjában foglalt 
előkészítési fázisra – a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illeték és kincstári díjak összegével együtt – 
a  2.  pont a)  alpontjában meghatározott beruházás tekintetében 281 000 000 forint, a  2.  pont b)  alpontjában 
meghatározott beruházás tekintetében 292 000 000 forint és a  2.  pont c)  alpontjában meghatározott beruházás 
tekintetében 2 427 000 000 forint forrást biztosít a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi 
XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére azzal, hogy a  támogatott előkészítési fázisokat 
legkésőbb 2018. december 31-ig kell megvalósítani;

 10. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli 
a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
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39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím 68. Kemény Ferenc Program jogcímcsoporttal történő 
kiegészítését;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal
 11. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Kvtv. 20.  § (5)  bekezdése szerinti jogkörében eljárva – a  2.  pont 

a)–c)  alpontja szerinti beruházások megvalósítása érdekében – gondoskodjon 3 000 000 000 forint egyszeri 
átcsoportosításáról a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 
68. Kemény Ferenc Program jogcímcsoport javára, a  fel nem használt rész tekintetében a  Beruházás Előkészítési 
Alapba történő visszafizetési kötelezettséggel;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az átcsoportosítás tekintetében azonnal
 a fel nem használt rész visszafizetése tekintetében a 15. pont a) alpontjában meghatározott 

jelentés tudomásulvételét követő 15 napon belül
 12. egyetért azzal, hogy a  9.  pontban meghatározott előkészítési fázist a  KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások 

Központja Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: KKBK Nonprofit Zrt.) valósítsa meg;
 13. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  nemzeti fejlesztési miniszter közreműködésével gondoskodjon 

a  2.  pontban meghatározott beruházások előkészítésével összefüggő feladatok – a  Beruházás Előkészítési Alap 
terhére nem támogatott előkészítési fázisok tekintetében, a  9.  pontban biztosított forráson felül történő – 
finanszírozása érdekében, a  kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illeték és kincstári díjak összegével 
együtt
a) a 2018. évben 8 025 000 000 forint, a 2019. évben 12 230 000 000 forint, a 2020. évben 6 482 000 000 forint, 

a  2021. évben 6 876 000 000 forint és a  2022. évben 1 270 000 000 forint forrás biztosításáról a  központi 
költségvetés XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet javára a KKBK Nonprofit Zrt. részére felhasználható 
módon,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a 2018. évi forrás tekintetében a felmerülés ütemében
 a 2019., a 2020., a 2021. és a 2022. évi források tekintetében az adott évi központi költségvetés 

tervezése során
b) a 2018. évben 1 400 000 000 forint, a 2019. évben 1 400 000 000 forint, 2020. évben 358 000 000 forint és 

2021. évben 100 000 000 forint pótlólagos forrás biztosításáról a  központi költségvetés XVII. Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium fejezet javára, a  KKBK Nonprofit Zrt. által, a  KKBK Nonprofit Zrt. működési 
támogatásával egységesen felhasználható módon;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a 2018. évi forrás tekintetében 2018. február 15. és 2018. augusztus 15.
 a 2019., a 2020. és a 2021. évi források tekintetében az adott évi központi költségvetés 

tervezése során
 14. egyetért azzal, hogy az 1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 9. pontjában biztosított forrás fel nem használt része 

a 2. pont szerinti beruházások előkészítéséhez kerüljön felhasználásra;
 15. felhívja a kormánybiztost, hogy

a) készítsen jelentést a  Kormány számára a  222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet 7.  § (1)  bekezdése szerinti 
beszámolási kötelezettség teljesítése érdekében, a  9.  pontban meghatározott előkészítési fázis 
végrehajtásának állapotáról, valamint az átcsoportosított forrás felhasznált összegéről,
Felelős: egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Határidő: 2019. január 30.

b) az előkészítési fázis eredménye alapján készítsen előterjesztést a  Kormány részére az  előkészítés 
folytatásának kérdéséről;
Felelős: egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Határidő: 2019. január 30.
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 16. felhívja a  kormánybiztost, hogy a  2.  pontban meghatározott beruházások megvalósítása érdekében – a  15.  pont 
b) alpontjában foglaltakon túl – készítsen előterjesztést a Kormány részére a kivitelezés, a kivitelezéshez kapcsolódó 
feladatok és költségek, valamint az üzemeltetésre vonatkozó koncepció bemutatása céljából;

Felelős: egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Határidő: a 2. pontban meghatározott egyes beruházásokra vonatkozó előkészítési és tervezési feladat 

lezárulását követően azonnal
 17. felhívja a  kormánybiztost, hogy – a  15. és a  16.  pont figyelembevételével – készítsen jelentést és számoljon be 

a Kormány részére minden költségvetési évben egyszer a 2. pontban meghatározott beruházások előkészítésének 
előrehaladásáról, valamint a 9. pont és a 13. pont szerinti források felhasználásáról.

Felelős: egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Határidő: 2022-ig évente december 31-ig

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2017/2017. (XII. 22.) Korm. határozata
a Szegedi Tudományegyetemen Infektológiai Klinika és Oktatóközpont kialakításához szükséges beruházás 
előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért a Szegedi Tudományegyetemen Infektológiai Klinika és Oktatóközpont kialakításához szükséges beruházás 

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

szóló 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Rendelet) 2.  § (2)  bekezdés a), c), d), f ), g), k), m), n), 
o)  pontjai szerinti előkészítési fázisaira legfeljebb 76 200 000 forint forrást biztosít a  Magyarország 2017.  évi 
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére azzal, 
hogy a támogatott előkészítési fázisokat legkésőbb 2018. augusztus 31. napjáig kell megvalósítani;

 3. az 1. pont szerinti beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
 4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Kvtv. 20. § (5) bekezdése szerinti jogkörében eljárva – a 2. pontban 

foglaltak megvalósítása érdekében – csoportosítson át a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet 
XX.  Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím javára összesen 76 200 000 forintot 
egyszeri jelleggel, a  fel nem használt rész tekintetében a  Beruházás Előkészítési Alapba történő visszafizetési 
kötelezettséggel;

Felelős: az átcsoportosítás tekintetében nemzeti fejlesztési miniszter 
a fel nem használt rész visszafizetése tekintetében emberi erőforrások minisztere

Határidő: az átcsoportosítás tekintetében azonnal  
a fel nem használt rész visszafizetése tekintetében a  6.  pont a)  alpont szerinti jelentés 
tudomásulvételét követő 15 napon belül

 5. egyetért azzal, hogy a 2. pont szerinti előkészítési fázisokat a Szegedi Tudományegyetem valósítsa meg;
 6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy

a) készítsen jelentést a  Kormány számára a  Rendelet 7.  § (1)  bekezdése szerinti beszámolási kötelezettség 
teljesítése érdekében a 2. pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint 
az átcsoportosított forrás felhasznált összegéről,
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2018. szeptember 30.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2018/2017. (XII. 22.) Korm. határozata
a Hosszú Katinka Sportakadémia megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint a beruházás 
előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  Nemzeti Élsport és Utánpótlás-nevelési Képzési Központok Magyarországon történő 

létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1868/2016. (XII. 28.) Korm. határozattal megvalósítani tervezett 
Budapesti Nemzeti Úszósport-akadémia Hosszú Katinka Sportakadémia (a  továbbiakban: Sportakadémia) 
elnevezéssel a  Csillebérci Szabadidő Központ területén több sportág fejlesztésének kiszolgálására is alkalmas 
sportcentrumként kerüljön létrehozásra a Budapest XII. kerület, 9121/7 helyrajzi számú ingatlanon (a továbbiakban: 
Beruházás);

 2. a Beruházásnak a  Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről szóló 222/2017. 
(VIII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdés a), b), d) és e) pontja szerinti előkészítési fázisaira 
összesen – a  kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – 115 804 000 
forint forrást biztosít a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: 
Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás 
Előkészítési Alap alcím terhére azzal, hogy a  támogatott előkészítési fázisokat legkésőbb 2018. április 30-ig kell 
megvalósítani;

 3. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként a nemzeti fejlesztési minisztert és a sportszakmai programért 
az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;

 4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Kvtv. 20. § (5) bekezdése szerinti jogkörében eljárva – a 2. pontban 
foglaltak megvalósítása érdekében – gondoskodjon a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet 
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 16. Nemzeti Sportközpontok cím javára – a kifizetésekhez kapcsolódó 
pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – 115 804 000 forint egyszeri átcsoportosításáról, a  fel 
nem használt rész tekintetében a Beruházás Előkészítési Alapba történő visszatérítési kötelezettséggel;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az átcsoportosítás tekintetében azonnal
 a fel nem használt rész visszatérítése tekintetében a  6. pont a)  alpontja szerinti jelentés 

tudomásul vételét követő 15 napon belül
 5. egyetért azzal, hogy a 2. pont szerinti előkészítési fázisokat a Nemzeti Sportközpontok költségvetési szerv valósítsa meg;
 6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával

a) készítsen jelentést a  Kormány részére a  Rendelet 7.  § (1)  bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése 
érdekében a  2.  pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint 
az átcsoportosított forrás felhasznált összegéről;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2018. május 30.

b) az  előkészítési fázisok eredménye alapján készítsen előterjesztést a  Kormány részére az  előkészítés 
folytatásáról a  Beruházás megvalósításának érdekében, a  kivitelezés előkészítésével összefüggő feladatok, 
költségek, forrásigény, ütemezés és felelősök bemutatásával;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2018. június 30.
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 7. az 1.  pontban foglaltak megvalósítása érdekében felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy dolgozza ki 
az  üzemeltetés jogi feltételeit, így különösen a  beruházás eredményeként létrejövő, állami tulajdonú létesítmény 
vonatkozásában milyen feltételekkel kerülhet sor az üzemeltető és a Sportakadémia közötti szerződés megkötésére;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2018. június 30.

 8. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az országképi és településképi arculat biztosítása érdekében mutassa 
be a Beruházás vázlattervét a Miniszterelnökséget vezető miniszter részére;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 9. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Nemzeti Sportközpontok útján működjön együtt a  háromszoros 
olimpiai- és hétszeres világbajnok Hosszú Katinkával a  Beruházás előkészítése során a  Beruházással összefüggő 
úszósport szakmai szempontok figyelembevétele érdekében.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2019/2017. (XII. 22.) Korm. határozata
az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 
1329/2016. (VII. 1.) Korm. határozat módosításáról

 1. Az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1329/2016. 
(VII. 1.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1329/2016. (VII. 1.) Korm. határozat] 2.  pont o)  alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A Kormány a kormánybiztos feladatkörébe utalja az alábbi beruházások előkészítését és megvalósításuk irányítását:)
„o) a  Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházások 
előkészítése és megtervezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2016/2017. (XII. 22.) Korm. határozat 
1. pontjában meghatározott komplex városfejlesztés;”

 2. Az 1329/2016. (VII. 1.) Korm. határozat 2. pontja a következő p) alponttal egészül ki:
(A Kormány a kormánybiztos feladatkörébe utalja az alábbi beruházások előkészítését és megvalósításuk irányítását:)
„p) további, külön kormányhatározatban meghatározott beruházások, illetve feladatok.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2020/2017. (XII. 22.) Korm. határozata
a hazai pályakerékpáros edzőcsarnokok megvalósítását célzó beruházások előkészítésének a Beruházás 
Előkészítési Alapból történő támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyar Kerékpáros Szövetség Kerékpáros Edzőcsarnok-fejlesztési Programjának előkészítésével 

(a  továbbiakban: Program), melynek keretében kerékpáros edzőcsarnokok kerülnek megépítésre 
Nyugat-Magyarországon és Kelet-Magyarországon;

 2. a Program előkészítésének kormányzati felelőseként a nemzeti fejlesztési minisztert jelöli ki, az emberi erőforrások 
minisztere és a kerékpározásért és az aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos bevonásával;
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 3. a Programmal összefüggően, a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről szóló 
222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
a) 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti megvalósíthatósági tanulmány készítésére 45 000 000 forint,
b) 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti hatástanulmány készítésére 25 000 000 forint,
c) 2. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költség- és időkalkuláció készítésére 10 000 000 forint,
d) 2. § (2) bekezdés f ) pontja szerinti helyszínvizsgálat lefolytatására 20 000 000 forint
forrást biztosít a  Magyarország 2017.  évi központi költségvetéséről szóló 2016.  évi XC.  törvény (a  továbbiakban: 
Kvtv.) 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére, azzal, hogy az előkészítési fázisokat legkésőbb 2018. június 30-ig kell 
megvalósítani;

 4. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a  3.  pontban foglaltak megvalósítása érdekében – a  Kvtv. 20.  § 
(5) bekezdése szerinti jogkörében eljárva egyszeri jelleggel csoportosítson át a  fel nem használt rész tekintetében 
a Beruházás Előkészítési Alap javára történő visszafizetési kötelezettséggel – a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi 
tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – összesen 100 000 000 forintot a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím 
terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
48.  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 1. A  16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének 
támogatása jogcímcsoport javára;
Az átcsoportosítás tekintetében:

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

A visszafizetési kötelezettség tekintetében:
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a 6. pont szerinti jelentés tudomásul vételét követő 15 napon belül

 5. egyetért azzal, hogy a  3.  pont szerinti előkészítési fázisokat a  Magyar Kerékpáros Szövetség 2018. június 30-ig 
valósítsa meg a  kerékpározásért és az  aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos bevonásával, ezért felhívja 
a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy kössön támogatási szerződést a Magyar Kerékpáros Szövetséggel a Program 
előkészítésére;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a forrás rendelkezésre bocsátását követően azonnal

 6. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere, valamint a  kerékpározásért és 
az aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos bevonásával
a) készítsen jelentést a  Rendelet 7.  § (1)  bekezdése szerinti beszámolási kötelezettség teljesítése érdekében 

a  3.  pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint a  felhasznált forrás 
összegéről;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 

emberi erőforrások minisztere 
a kerékpározásért és az aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos

Határidő: 2018. július 30.
b) a hatástanulmányok és helyszínvizsgálatok ismeretében készítsen előterjesztést a  Kormány részére 

a kerékpáros edzőcsarnokok megvalósításáról, a helyszínek pontos megjelöléséről, valamint az engedélyes és 
kiviteli tervek forrásigényéről, ütemezéséről és a felelősök bemutatásáról.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 

emberi erőforrások minisztere 
a kerékpározásért és az aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos

Határidő: 2018. augusztus 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 2021/2017. (XII. 22.) Korm. határozata
a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet közötti előirányzat-
átcsoportosításról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, 

a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet  
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 57. Kulturális 
fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok jogcímcsoport,  
1. Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai 
ellátásának támogatása jogcím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 5. Vadgazdálkodás támogatása jogcímcsoport javára  
171 171 700 forint történő átcsoportosítását rendeli el az 1. melléklet szerint;

 2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy a 2019. évtől kezdődően a Kvtv. 1. melléklet 
XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím,  
5. Vadgazdálkodás támogatása jogcímcsoporton legalább 171 171 700 forint álljon rendelkezésre.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2019. évre vonatkozó éves költségvetési törvény előterjesztése

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 2021/2017. (XII. 22.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XII. Földművelésügyi Minisztérium

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

57 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok 
367728 1 Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -171 171 700

XII. Földművelésügyi Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Nemzeti támogatások 
029713 5 Vadgazdálkodás támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 171 171 700

Forintban

Államház-
tartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása

Forintban
Államház-

tartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

57 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok 
367728 1 Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása -171 171 700

XII. Földművelésügyi Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Nemzeti támogatások 
029713 5 Vadgazdálkodás támogatása 171 171 700

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  

Magyar Államkincstár 
egyéb: a 2018. évi Kvtv. végrehajtása 

során, 2018. január 15. 171 171 700 171 171 700               
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

1 példány

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

1 példány

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

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

1. melléklet a …../2017.  (….) Korm. határozathoz

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2018

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    b.) a következő év költségvetésébe beépülő
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A Kormány 2022/2017. (XII. 22.) Korm. határozata
a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról

 1. A  Kormány a  Széchenyi Kártya Folyószámlahitel keretében a  2018. január 1. és 2018. december 31. között 
megkötött, illetve felülvizsgálat keretében meghosszabbításra került
a) hitelszerződésekhez 10 millió forint hitelösszegig legfeljebb 365 napra 1 százalékpont kamattámogatást 

biztosít, és
b) a  legfeljebb 100 millió forintos hitelekhez a  Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

által vállalt készfizető kezességvállalás éves díjának 50%-áig terjedő támogatást biztosít azzal, hogy 
a támogatás nem haladhatja meg a kezességi díj vetítési alapjának 0,75%-át.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 2. A  Kormány a  Széchenyi Kártya Program keretében 2018. január 1. és 2018. december 31. között megkötött, 
legfeljebb 100 millió forint keretösszegű Széchenyi Forgóeszközhitel hitelszerződések teljes összegéhez az  adott 
ügylet futamidejének első három évére (1096 napra) évi 3 százalékpont kamattámogatást, valamint a  hitelekhez 
nyújtott készfizető kezességvállalás díjának 50%-áig terjedő támogatást biztosít az adott ügylet futamidejének első 
három évére (1096 napra) azzal, hogy a támogatás nem haladhatja meg a kezességi díj vetítési alapjának 0,75%-át.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 3. A  Kormány a  2018. január 1. és 2018. december 31. között megkötött, legfeljebb 100 millió forint keretösszegű 
Széchenyi Beruházási Hitel, a  Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel és a  Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel 
hitelszerződések teljes összegéhez az  adott ügylet teljes futamidejére évi 5 százalékpont kamattámogatást, 
valamint a  hitelekhez nyújtott készfizető kezességvállalás díjának 50%-áig terjedő támogatást biztosít azzal, hogy 
a támogatás nem haladhatja meg a kezességi díj vetítési alapjának 0,75%-át. Kezességi díjtámogatás csak közvetlen 
állami viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezességvállalás díjához kapcsolódhat.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 4. Az  1–3.  pont szerinti kamattámogatás és kezességi díjtámogatás tárgyévi és tárgyévet követő éveket terhelő 
kötelezettségvállalásainak forrása az  éves költségvetési törvényekben meghatározott Gazdaságfejlesztést 
szolgáló célelőirányzat (a továbbiakban: GFC). A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § 
(4b) bekezdésének a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a 2018. évben a GFC terhére vállalható kötelezettség 
mértékét a 2019–2028 közötti évekre az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a 2019. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 930 millió forint,
b) a 2020. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 920 millió forint,
c) a 2021. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 900 millió forint,
d) a 2022–2028. évekre vonatkozó kötelezettségvállalások felső korlátja évente 740 millió forint.

 5. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával gondoskodjon 
az 1–3. pont szerinti konstrukciók támogatásához szükséges költségvetési források rendelkezésre állásáról a 2019. és 
2028. közötti években.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: Magyarország 2019–2028. évi központi költségvetéseinek tervezése során
 6. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – ha a 4. pontban meghatározott célelőirányzat forrásainak 

lekötöttsége eléri a  75%-ot – a  nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával vizsgálja meg az  1–3.  pont szerinti 
konstrukciók támogatásának céljára, különösen maradványok visszahagyása útján történő forrásbiztosítás 
lehetőségét, és a  vizsgálat eredményének megfelelően tegyen javaslatot a  Kormány számára. A  nemzeti 
fejlesztési miniszter a  4.  pontban meghatározott célelőirányzat forrásai 75%-ának lekötöttségéről írásban értesíti 
a nemzetgazdasági minisztert.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a források 75%-ának lekötését követő harminc napon belül
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 7. Az  1–3.  pont szerinti kamattámogatás mértékét ügyletenként olyan módon kell meghatározni, hogy 
a kamattámogatással csökkentett ügyleti kamat mértéke ne legyen kevesebb, mint 0%.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2023/2017. (XII. 22.) Korm. határozata
a Magyar Rádió Hangarchívumának elhelyezésével összefüggő beruházások előkészítésének a Beruházás 
Előkészítési Alapból történő támogatásáról

A Kormány
 1. a fővárosi Palotanegyed kulturális célú fejlesztésének előkészítéséről szóló 1382/2016. (VII. 21.) Korm. határozatban 

foglalt célok végrehajtása érdekében egyetért a  Budapest belterület 18848/14 helyrajzi számú, természetben 
Budapest III. kerület, Kunigunda útja 64. szám alatti ingatlanon a  Magyar Rádió Hangarchívuma (a továbbiakban: 
Hangarchívum) elhelyezésére és működtetésére alkalmas helyszín kialakításának és a  Hangarchívum 
átköltöztetésének (a továbbiakban: Beruházás) előkészítésével;

 2. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként a nemzeti fejlesztési minisztert jelöli ki;
 3. egyetért azzal, hogy a  Beruházás előkészítésének megvalósítója a  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő 

Alap (a továbbiakban: MTVA) legyen;
 4. a Beruházásnak a  Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről szóló  

222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2.  § (2)  bekezdés c) és o)  pontja szerinti 
előkészítési fázisaira – a  kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – 
összesen 50 000 000 forint forrást biztosít a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi  
XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére azzal, hogy az  előkészítési fázisokat legkésőbb  
2018. június 30. napjáig kell megvalósítani;

 5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva  
a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 38. Egyéb 
feladatok alcímét a 26. Magyar Rádió Hangarchívuma elhelyezése jogcímcsoporttal egészíti ki;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Kvtv. 20. § (5) bekezdése szerinti jogkörében eljárva – a 4. pontban 
foglaltak megvalósítása érdekében – gondoskodjon a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet 
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 38. Egyéb feladatok 
alcím, 26. Magyar Rádió Hangarchívuma elhelyezése jogcímcsoport javára összesen 50 000 000 forint egyszeri 
átcsoportosításáról, a  fel nem használt rész tekintetében a  Beruházás Előkészítési Alapba történő visszafizetési 
kötelezettséggel;
Az átcsoportosítás tekintetében:

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

A visszafizetés tekintetében:
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a 8. pont szerinti jelentés tudomásul vételét követő 15 napon belül

 7. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 4. pont szerinti forrás átcsoportosítását követően kössön támogatási 
szerződést az MTVA-val, a 6. pontban meghatározott feltételekkel;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a forrás átcsoportosítását követően azonnal
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 8. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – közgyűjteményi szakmai szempontból – az  emberi erőforrások 
miniszterének bevonásával készítsen jelentést a Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése szerinti beszámolási kötelezettség 
teljesítése érdekében a 4. pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint a forrás 
felhasznált összegéről;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 4. pont szerinti határidő lejártát követő 30 napon belül
 9. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – közgyűjteményi szakmai szempontból – az  emberi erőforrások 

miniszterének bevonásával készítsen előterjesztést a  Kormány részére a  Beruházás megvalósításának kérdésében, 
a  kivitelezéshez és az  üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok, költségek, forrásigény, ütemezés és felelősök 
bemutatásával.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a kiviteli tervek rendelkezésre állását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2024/2017. (XII. 22.) Korm. határozata
a Budapesti Gazdasági Egyetem Központi Könyvtár és Hallgatói Központ megvalósítására irányuló 
beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért a  Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar Buzogány utcai kampuszán, természetben 

a Budapest XIV. kerület, Buzogány utca 10–12. szám alatti, Budapest belterület 31905/11 helyrajzi számú ingatlanon 
megvalósítandó Budapesti Gazdasági Egyetem Központi Könyvtár és Hallgatói Központ beruházás előkészítésével;

 2. az 1.  pont szerinti beruházásnak a  Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről 
szóló 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Korm. rendelet) 2.  § (2)  bekezdés i), m) és o)  pontja 
szerinti előkészítési fázisaira – a kifizetéshez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – 
összesen legfeljebb 79 045 000 forint forrást biztosít a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 
2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére azzal, hogy az  előkészítési fázisokat 
legkésőbb 2018. év november hó 30. napjáig kell megvalósítani;

 3. az 1. pont szerinti beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
 4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Kvtv. 20. § (5) bekezdése szerinti jogkörében eljárva – a 2. pontban 

foglaltak megvalósítása érdekében – a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím javára – a  kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós 
illetékkel és kincstári díjakkal együtt – egyszeri jelleggel összesen 79 045 000 forintot csoportosítson át, a fel nem 
használt rész tekintetében a Beruházás Előkészítési Alapba történő visszafizetési kötelezettséggel;
Az átcsoportosítás tekintetében:

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

A visszafizetési kötelezettség tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 6. pont a) alpontja szerinti jelentés tudomásulvételét követő 15 napon belül
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 5. egyetért azzal, hogy a 2. pont szerinti előkészítési fázisokat a Budapesti Gazdasági Egyetem valósítsa meg;
 6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy

a) készítsen jelentést a  Korm. rendelet 7.  § (1)  bekezdése szerinti beszámolási kötelezettség teljesítése 
érdekében, a  2.  pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint 
a felhasznált forrás összegéről;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2018. december 30.

b) az előkészítési fázisok eredménye alapján készítsen előterjesztést a  Kormány részére az  1.  pont szerinti 
beruházás megvalósításának kérdésében a  kivitelezéshez és az  üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok, 
költségek, forrásigény, ütemezés és felelősök bemutatásával.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2019. február 28.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2025/2017. (XII. 22.) Korm. határozata
a Steindl Imre Program harmadik ütemével kapcsolatos egyes döntések meghozataláról

 1. A Kormány
1.1. egyetért a Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér 11. szám alatti, Budapest V. kerület belterület 24891 helyrajzi 

számon nyilvántartott Földművelésügyi Minisztérium épülete rekonstrukcióját célzó beruházás 
előkészítésének szükségességével;

1.2. az 1.1.  pont szerinti beruházásnak a  Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési 
hatáskörökről szóló 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés c), d), f ), g), k), m), n) és o) pontja 
szerinti előkészítési fázisaira összesen – a  kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel 
és kincstári díjakkal együtt – 600 000 000 forint forrást biztosít a  Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére 
azzal, hogy az előkészítési fázisokat legkésőbb 2019. február 28-ig kell megvalósítani;

1.3. az 1.2.  pont szerinti beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként a  Miniszterelnökséget vezető 
minisztert jelöli ki;

1.4. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Kvtv. 20.  § (5)  bekezdése szerinti jogkörében eljárva 
–  az  1.2.  pontban foglaltak megvalósítása érdekében – gondoskodjon a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap 
alcím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet Országgyűlés fejezet, 4. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 14. Steindl 
Imre program támogatása alcím javára összesen – a  kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós 
illetékkel és kincstári díjakkal együtt – 600 000 000 forint egyszeri átcsoportosításáról, a fel nem használt rész 
tekintetében a Beruházás Előkészítési Alapba történő visszafizetési kötelezettséggel;

 Az átcsoportosítás tekintetében:
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 A visszafizetési kötelezettség tekintetében:
Felelős: Országgyűlés Hivatala főigazgatója
Határidő: a fel nem használt rész visszafizetése tekintetében az  1.6.  pont a)  alpontja szerinti jelentés 

tudomásulvételét követő 15 napon belül
1.5. egyetért azzal, hogy az 1.2. pont szerinti előkészítési fázisokat a Steindl Imre Program Nonprofit Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság valósítsa meg;
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1.6. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az Országgyűlés Hivatala főigazgatója és a Steindl Imre 
Program Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság közreműködésével
a) készítsen jelentést a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről 

szóló 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet 7.  § (1)  bekezdése szerinti beszámolási kötelezettség 
teljesítése érdekében az  1.2.  pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának 
állapotáról, valamint a felhasznált forrás összegéről,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2019. március 31.
b) az előkészítési fázisok eredménye alapján készítsen előterjesztést a  Kormány részére az  1.1.  pont 

szerinti beruházás megvalósításának kérdésében, a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez kapcsolódó 
feladatok, költségek, forrásigény, ütemezés és felelősök bemutatásával;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2019. április 30.

1.7. az Országgyűlés Hivatalának a  kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 61/I.  § 
(1)  bekezdésében meghatározott, a  kiemelt nemzeti emlékhellyel és annak környezetével kapcsolatos 
feladataira hivatkozva felkéri az Országos Bírósági Hivatal elnökét és az Országgyűlés Hivatala főigazgatóját, 
hogy – figyelemmel az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (4)  bekezdés b)  pontjára – 
gondoskodjanak a  2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1317/2017. 
(VI.  8.) Korm. határozat alapján a  Kvtv. 1.  melléklet VI. Bíróságok fejezet számára felhasználni engedett  
1 641 364 000 forint terhére a  Steindl Imre Program Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és 
az  Országos Bírósági Hivatal között kötött támogatási szerződés az  Országgyűlés Hivatala részére történő 
átruházásáról.

 2. A Steindl Imre Program egyes elemei megvalósításának előkészítését végző állami tulajdonú nonprofit gazdasági 
társaság alapításáról szóló 1788/2016. (XII. 17.) Korm. határozat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„6. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és felkéri az Országgyűlés Hivatala főigazgatóját, hogy a Társaság 
útján gondoskodjanak a  Budapest V. kerület, Alkotmány utca 2. és Kossuth Lajos tér 12. szám alatti, Budapest 
V. kerület belterület 24898 helyrajzi számú épület (a továbbiakban: Kúria épület) rekonstrukciója érdekében
a) a tervezési program több változatban való elkészítéséről (figyelemmel a Kúria épületben történetileg elhelyezett 
igazságügyi szervezetek jelenlegi elhelyezési igényeire, az  épület műszaki állapotára, a  műemléki védettségéből 
fakadó korlátokra és a  kiemelt nemzeti emlékhely sajátosságaira, a  szükséges mértékben a  Budapest V. kerület, 
Markó utca 16. szám alatti épület használatára vonatkozó javaslattal együtt),
b) a szükséges tervek elkészítéséről, valamint
c) a beruházás lebonyolításáról.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter az Országgyűlés Hivatala főigazgatója bevonásával
Határidő: a tervezési program elkészítésére 2018. szeptember 30.
 a kivitelezési tervek elkészítésére a tervezési program elfogadását és a szükséges kormányzati 

döntések meghozatalát követő nyolc hónap”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 2026/2017. (XII. 22.) Korm. határozata
a 2017. évi megtakarítások terhére az egyes kiemelt hazai rendezésű nemzetközi sportesemények 
forrásbiztosításához szükséges kormányzati intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért az  1.  melléklet szerinti sportcélú állami támogatási célokkal, ezért – az  államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A.  § hatálya alá tartozó – támogatást nyújt 
az 1. mellékletben meghatározott kedvezményezettek részére, az ott meghatározott összegben;

 2. egyetért azzal, hogy az  emberi erőforrások minisztere a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 
2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 4. Versenysport támogatása jogcímcsoport 
előirányzatából az  1.  pont szerinti célokra 2017. évben összesen 586  747  673 forint összegű költségvetési forrást 
biztosítson;

 3. egyetért azzal, hogy az  emberi erőforrások minisztere és a  nemzetgazdasági miniszter az  1.  pont szerinti célokra 
–  a  2.  pontban meghatározott költségvetési forráson felül – szükséges 372  896  327 forint összegű költségvetési 
forrást 2017. évben a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 35. Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség támogatása 
jogcímcsoport előirányzatából a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 4. Versenysport támogatása jogcímcsoport 
javára történő átcsoportosítással biztosítsa;

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal
 4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket

a) az 1. mellékletben megjelölt kedvezményezett szervezetekkel a támogatási jogviszony létrehozása, valamint
b) a költségvetési támogatások kapcsán a kötelezettségvállalás
iránt.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. december 29.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 2026/2017. (XII. 22.) Korm. határozathoz

A B C D E

1
A támogatási cél/fejlesztés 

megnevezése
A támogatás célja

A támogatás összege

(forint)
Kedvezményezett

2 sportcélú támogatások 2018. évi ITTF Asztalitenisz World Tour Hungarian Open megrendezésének támogatása 40 000 000
Magyar Asztalitenisz 

Szövetség

3 sportcélú támogatások 2018. évi Fedettpályás Nemzetközi Öttusa verseny megrendezésének támogatása 9 000 000 Magyar Öttusa Szövetség

4 sportcélú támogatások 2018. évi Felnőtt Öttusa Európa-bajnokság megrendezésének támogatása 40 000 000 Magyar Öttusa Szövetség

5 sportcélú támogatások 2018. évi Öttusa Világkupa 4. forduló megrendezésének támogatása 25 000 000 Magyar Öttusa Szövetség

6 sportcélú támogatások
2018. évi Terem Íjász Európa-bajnokság (Europian Indoor Archery Championship) 
megrendezésének támogatása

5 544 000 Magyar Íjász Szövetség

7 sportcélú támogatások 2018. évi HDH-IAA Történelmi Íjász Világbajnokság megrendezésének támogatása 25 000 000 Magyar Íjász Szövetség

8 sportcélú támogatások 2018. évi Divízió I/A Jégkorong Világbajnokság megrendezésének támogatása 20 000 000
Magyar Jégkorong 

Szövetség

9 sportcélú támogatások 2018. évi Judo Grand Prix megrendezésének támogatása 170 000 000 Magyar Judo Szövetség

10 sportcélú támogatások 2018. évi Felnőtt Kajak-Kenu Gyorsasági Világkupa megrendezésének támogatása 60 000 000
Magyar Kajak-Kenu 

Szövetség

11 sportcélú támogatások 2018. évi Visegrádi 4 Kerékpárverseny megrendezésének támogatása 15 100 000
Magyar Kerékpáros 

Szövetség

12 sportcélú támogatások 2018. évi 24. Magyar Kick-Box Világkupa megrendezésének támogatása 38 000 000
Magyar Kick-Box 

Szövetség

13 sportcélú támogatások 2017. évi WAKO Világbajnokság megrendezésének többletköltségeinek támogatása 16 000 000
Magyar Kick-Box 

Szövetség

14 sportcélú támogatások 2018. évi CSIO***-W Díjugrató Világkupa megrendezésének támogatása 30 000 000
Magyar Lovassport 

Szövetség

15 sportcélú támogatások 2018. évi Fiatal Hajtók Európa-bajnokság megrendezésének támogatása 30 000 000
Magyar Lovassport 

Szövetség

16 sportcélú támogatások
2018. évi Klub Legénység Sárkányhajó Világbajnokság (11th IDBF Club Crew World Champioships) 
megrendezésének támogatása

120 000 000
Magyar Sárkányhajó 

Szövetség

17 sportcélú támogatások 2018. évi 10 m-es Sportlövő Európa-bajnokság megrendezésének támogatása 100 000 000
Magyar Sportlövők 

Szövetsége

18 sportcélú támogatások
2018. évi HUN Challenge Világkupa nemzetközi női és férfi tornaverseny megrendezésének 
támogatása

42 000 000 Magyar Torna Szövetség
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19 sportcélú támogatások 2018. évi I. Shaolin Európa-bajnokság megrendezésének támogatása 25 000 000
Magyar Tradicionális 

Kungfu és Wushu 
Szakszövetség

20 sportcélú támogatások 2018. évi Nyíltvízi Úszó Világkupa megrendezésének támogatása 50 000 000 Magyar Úszó Szövetség

21 sportcélú támogatások 2018. évi Felnőtt Női és Férfi Párbajtőr Grand Prix megrendezésének támogatása 25 000 000 Magyar Vívó Szövetség

22 sportcélú támogatások 2018. évi World Darts Federation Európa-bajnokság megrendezésének támogatása 40 000 000 Magyar Darts Szövetség

23 sportcélú támogatások 2018. évi Dragon Vitorlás Európa-bajnokság megrendezésének támogatása 13 700 000 Magyar Vitorlás Szövetség

24 sportcélú támogatások 2018. évi Soling Vitorlás Európa-bajnokság megrendezésének támogatása 9 000 000 Magyar Vitorlás Szövetség

25 sportcélú támogatások 2018. évi CMAS Uszonyosúszó Világkupa megrendezésének támogatása 7 300 000
Magyar Búvár 
Szakszövetség

26 sportcélú támogatások
2018. évi TáncSport Magyar Bajnokságok és WDSF Hungarian Dance Open megrendezésének 
támogatása

4 000 000
Magyar Táncsport 

Szakszövetség
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A Kormány 2027/2017. (XII. 22.) Korm. határozata
a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli  
előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
az 1. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő:  azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 2027/2017. (XII. 22.) Korm. határozathoz
1. melléklet a        /2017. (       ) Korm. határozathoz

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

 ADATLAP  A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA  
a Kormány hatáskörében

 
 forintban

Államház-
háztartási Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím

Előir. 
csoport

Kiemelt 
előir. Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím

Előir. 
csop.

K I A D Á S O K A módosítás jogcíme
Módosítás

A módosítás 
következő A módosítást elrendelő

egyedi 
azonosító

szám szám szám csoports
zám

szám szám szám név név név csoport
név

név név

 Kiemelt előirányzat neve
( + / - ) évre áthúzódó 

hatása
jogszabály/ határozat száma

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

1 Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások
1 Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás

351506 3

K3 Dologi kiadások -540 000 000
367862 19 Sportcélú fejlesztésekhez kapcsolódó ingatlanvásárlások és -beruházások

K6 Beruházások 540 000 000
      Az előirányzatmódosítás érvényessége:           a költségvetési évben egyszeri jellegű        

 Az adatlap 5 példányban töltendő ki Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)   Összesen: I. negyedév II. né. III. né. IV.né.
   Fejezet    1 példány   időarányos
   Állami Számvevőszék 1 példány   teljesítményarányos 
   Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb: AZONNAL 540 000 000 540 000 000
   Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

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

Költségvetési év: 2017.

A FINA Úszó-, Vizilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvizi Világbajnokság budapesti megrendezéséhez 
szükséges egyes létesítmény-fejlesztések kiadásai



A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.
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