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III. Kormányrendeletek

A Kormány 56/2018. (III. 26.) Korm. rendelete
az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 
végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 21.  § 
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. §  Az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 
végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A Tv. 7. § (1) bekezdésében említett alapösszeg 2018. évben 96 465 forint.
(2) Az  életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 
végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 56/2018. (III. 26.) Korm. rendelettel 
megállapított, az  (1)  bekezdésben meghatározott alapösszeg figyelembevételével kiszámított életjáradék 
2018.  január 1-jétől illeti meg a kárpótlásra jogosultakat. A kárpótlás már folyósított és megemelt összege közötti 
különbözet kifizetésére 2018. január 1-jére visszamenőleg hivatalból, legkésőbb 2018. április 30-ig kerül sor.”

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 57/2018. (III. 26.) Korm. rendelete
a Hernádnémeti nagyközség külterületén ipari terület kialakításával és a területen megvalósuló 
munkahelyteremtő 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) és d) pontjában,
a 3.  § (1)  bekezdése tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § 
(1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 3. § (2) bekezdése tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a  Hernádnémeti nagyközség 
közigazgatási területén elhelyezkedő, az  1.  mellékletben felsorolt ingatlanokon, illetve az  ezen ingatlanokból 
telekalakítási eljárásban hozott, véglegessé vált döntés alapján kialakított ingatlanokon megvalósuló, ipari 
telephely kialakításával és munkahelyteremtő beruházásokkal (a  továbbiakban együtt: Beruházások) összefüggő, 
a 2. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.
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 (2) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában a  Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a  közigazgatási 
hatósági ügyeket, amelyek
a) a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének megkezdéséhez szükségesek,
b) a  Beruházások keretében vagy ahhoz kapcsolódóan útépítési, közműfejlesztési és -csatlakozási munkák 

érdekében az 1. mellékletben felsorolt ingatlanokkal szomszédos ingatlanokat érintik.

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

3. § (1) A Kormány a Beruházásokkal összefüggő építészeti-műszaki dokumentációnak a településrendezési és az építészeti-
műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja szerinti véleményezésére 
a központi építészeti-műszaki tervtanácsot jelöli ki.

 (2) A Beruházásokkal összefüggésben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 57/2018. (III. 26.) Korm. rendelethez

A Beruházásokkal érintett, Hernádnémeti nagyközség közigazgatási területén elhelyezkedő, külterületi ingatlanok 
helyrajzi számai:
014/1, 014/2, 014/3, 014/4, 014/5, 014/6, 014/7, 014/8, 014/9, 014/10, 014/11, 015/1, 015/2, 015/3, 015/4, 017, 018/2, 
018/3, 018/4, 018/5, 018/6, 018/7, 018/8, 018/9, 018/10, 018/11, 018/12, 018/13, 018/14, 018/15, 018/16, 018/17, 
018/18, 018/19, 018/20, 018/21, 018/22, 018/23, 018/24, 018/25, 018/26, 018/27, 019, 020/6, 020/8, 020/9, 020/10, 
020/11, 020/12, 020/13, 020/14, 020/15, 020/16, 041, 043/3, 043/4, 043/5, 043/6, 043/7, 043/8, 043/9, 043/10, 043/11, 
047, 048/1, 049, 050/53, 050/54, 050/55, 050/56, 050/57, 050/58, 050/59, 050/60, 050/61, 050/62, 050/63, 050/64, 
050/65, 050/66, 050/67, 050/68.

2. melléklet az 57/2018. (III. 26.) Korm. rendelethez

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

  1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
  2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
  3. környezetvédelmi hatósági eljárások,
  4. természetvédelmi hatósági eljárások,
  5. útügyi hatósági eljárások,
  6. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
  7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
  8. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
  9. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
11. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
12. területrendezési hatósági eljárások,
13. földmérési hatósági eljárások,
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14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
15. hírközlési hatósági eljárások,
16. bányahatósági engedélyezési eljárások,
17. tűzvédelmi hatósági eljárások,
18. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárások,
19. villamosenergia-ipari tevékenységek végzéséhez szükséges engedélyezési eljárások,
20. közegészségügyi hatósági eljárások,
21. erdővédelmi és erdészeti hatósági eljárások,
22. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi 

engedélyezési eljárások,
23. földvédelmi hatósági eljárások,
24. azok az 1–23. pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházások 

megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének megkezdéséhez szükségesek,
25. az 1–24. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelete
a Debrecen megyei jogú város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely 
kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő 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) és d) pontjában,
a 3.  § (1)  bekezdése tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § 
(1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 3. § (2) bekezdése tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a  Debrecen megyei jogú város 
közigazgatási területén elhelyezkedő, az  1.  mellékletben felsorolt ingatlanokon, illetve az  ezen ingatlanokból 
telekalakítási eljárásban hozott, véglegessé vált döntés alapján kialakított ingatlanokon megvalósuló, ipari 
telephely kialakításával és munkahelyteremtő beruházásokkal (a  továbbiakban együtt: Beruházások) összefüggő, 
a 2. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában a  Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a  közigazgatási 
hatósági ügyeket, amelyek
a) a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének megkezdéséhez szükségesek,
b) a  Beruházások keretében vagy ahhoz kapcsolódóan útépítési, közműfejlesztési és -csatlakozási munkák 

érdekében az 1. mellékletben felsorolt ingatlanokkal szomszédos ingatlanokat érintik.

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

3. § (1) A Kormány a Beruházásokkal összefüggő építészeti-műszaki dokumentációnak a településrendezési és az építészeti-
műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja szerinti véleményezésére 
a központi építészeti-műszaki tervtanácsot jelöli ki.

 (2) A Beruházásokkal összefüggésben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
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4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelethez

A Beruházásokkal érintett, Debrecen megyei jogú város közigazgatási területén elhelyezkedő, külterületi ingatlanok 
helyrajzi számai:
0237/224, 0237/230, 0237/232, 0237/234, 0237/236, 0237/238, 0237/240, 0237/242, 0237/244, 0237/246, 0237/248, 
0237/253, 0237/257, 0251/12, 0251/13, 0251/79, 0251/80, 0251/81, 0251/83, 0251/84, 0251/86, 0251/89, 0251/90, 
0251/91, 0251/92, 0252, 0253, 0254/54, 0254/55, 0254/56, 0254/57, 0254/58, 0254/59, 0254/60, 0254/61, 0254/62, 
0254/66, 0254/67, 0254/68, 0254/69, 0254/70, 0254/71, 0254/72, 0254/73, 0254/74, 0254/75, 0254/76, 0254/77, 
0254/78, 0254/79, 0254/80, 0254/81, 0254/82, 0254/83, 0254/84, 0254/85, 0254/86, 0254/87, 0254/89, 0254/90, 
0254/91, 0254/92, 0254/93, 0254/94, 0254/95, 0254/96, 0254/97, 0254/98, 0254/101, 0254/102, 0254/103, 0254/107, 
0254/109, 0254/111, 0254/113, 0254/115, 0254/117, 0254/119, 0254/121, 0254/123, 0254/125, 0254/127, 0254/129, 
0254/131, 0254/133, 0254/135, 0254/137, 0254/139, 0254/141, 0254/143, 0254/145, 0254/154, 0254/156, 0254/158, 
0254/160, 0254/162, 0254/164, 0254/166, 0254/168, 0254/170, 0254/172, 0254/174, 0254/180, 0254/186, 0254/187, 
0254/188, 0254/189, 0254/190, 0254/197, 0254/198, 0254/199, 0254/200, 0256/1, 0257/2, 0259/53, 0259/54, 
0259/55, 0259/56, 0259/57, 0259/58, 0259/59, 0259/60, 0259/61, 0259/62, 0259/63, 0259/64, 0259/65, 0259/67, 
0259/68, 0259/69, 0259/71, 0259/73, 0259/74, 0259/75, 0259/76, 0259/77, 0259/78, 0259/106, 0259/107, 259/108, 
0259/109, 0259/110, 0260, 0261/2, 0261/5, 0261/8, 0261/11, 0261/12, 0261/13, 0261/14, 0261/17, 0261/18, 0261/19, 
0261/20, 0261/21, 0261/22, 0261/23, 0261/24, 0261/25, 0261/26, 0261/27, 0261/28, 0261/29, 0261/30, 0261/31, 
0261/32, 0261/33, 0261/34, 0261/35, 0261/36, 0261/37, 0261/38, 0261/39, 0261/40, 0261/41, 0261/42, 0261/43, 
0261/44, 0261/45, 0261/46, 0261/47, 0261/48, 0261/49, 0261/50, 0261/51, 0261/52, 0261/53, 0261/54, 0261/55, 
0261/56, 0261/57, 0261/58, 0261/59, 0261/60, 0261/61, 0261/62, 0261/63, 0261/64, 0261/65, 0261/66, 0261/67, 
0261/68, 0261/69, 0261/70, 0261/71, 0261/78, 0261/79, 0261/80, 0261/81, 0261/82, 0261/83, 0261/84, 0261/85, 
0261/86, 0261/87, 0261/88, 0261/89, 0261/90, 0261/91, 0261/92, 0261/93, 0261/94, 0261/95, 0261/96, 0261/97, 
0261/98, 0261/100, 0261/101, 0261/102, 0261/103, 0261/104, 0261/105, 0261/106, 0261/107, 0261/108, 0261/109, 
0261/110, 0261/111, 0261/112, 0261/113, 0261/114, 0261/115, 0261/116, 0261/117, 0261/118, 0261/119, 0261/120, 
0261/121, 0261/122, 0262/3, 0262/5, 0262/6, 0262/7, 0262/8, 0262/9, 0262/10, 0262/11, 0262/12, 0263/1, 0263/3, 
0263/4, 0263/6, 0263/8, 0263/9, 0263/10, 0263/11, 0264/41, 0264/42, 0264/43, 0264/56, 0264/57, 0264/63, 0264/64, 
0264/65, 0265/1, 0265/3, 0265/4, 0266, 0267/2, 0267/5, 0267/6, 0267/7, 0267/8, 0267/9, 0267/10, 0267/11, 0267/12, 
0267/13, 0267/14, 0267/15, 0267/16, 0267/17, 0267/18, 0267/19, 0267/20, 0267/21, 0267/22, 0267/23, 0267/24, 
0267/25, 0267/26, 0267/27, 0267/28, 0267/29, 0267/30, 0267/31, 0267/32, 0267/33, 0267/34, 0267/35, 0267/36, 
0267/37, 0267/38, 0267/39, 0267/4, 0267/40, 0267/41, 0267/42, 0267/43, 0267/44, 0267/45, 0267/47, 0267/48, 
0267/51, 0267/52, 0267/53, 0267/57, 0267/58, 0267/59, 0267/60, 0269/3, 0269/4, 0269/43, 0270, 0271.

2. melléklet az 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelethez

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

  1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
  2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
  3. környezetvédelmi hatósági eljárások,
  4. természetvédelmi hatósági eljárások,
  5. útügyi hatósági eljárások,
  6. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
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  7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
  8. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
  9. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
11. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
12. területrendezési hatósági eljárások,
13. földmérési hatósági eljárások,
14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
15. hírközlési hatósági eljárások,
16. bányahatósági engedélyezési eljárások,
17. tűzvédelmi hatósági eljárások,
18. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárások,
19. villamosenergia-ipari tevékenységek végzéséhez szükséges engedélyezési eljárások,
20. közegészségügyi hatósági eljárások,
21. erdővédelmi és erdészeti hatósági eljárások,
22. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi 

engedélyezési eljárások,
23. földvédelmi hatósági eljárások,
24. azok az 1–23. pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházások 

megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének megkezdéséhez szükségesek,
25. az 1–24. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 59/2018. (III. 26.) Korm. rendelete
egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában,
a 7. §, a 12. § (2) bekezdés 24. és 25. pontja, a 13. § (1) bekezdés f ) pontja, a 13. § (2) bekezdés g) pontja, az 1. melléklet 5. pontja 
tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15c. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai 
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A 2007–2013 programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az  Európai Szociális Alapból 
és a  Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet]
a) 30.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az  „igazolt, vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett 

aláírásmintáját, közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát” szövegrész helyébe az  „igazolt 
aláírásmintáját, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját, hiteles cégaláírási 
nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát)” szöveg és

b) 33. § (8) bekezdés l) pontjában a „2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 178. § 32. pontja” szövegrész 
helyébe a „2017. évi CL. törvény 260. §-a” szöveg

lép.

2. §  Hatályát veszti a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 102. § (3) bekezdése.
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2. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 41/D.  § 
(2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés d) pontja szerinti összeg egymilliárd forintnál csak a következő esetekben lehet kevesebb:]
„e) ha az irányító hatóság a felhívás keretösszegének alátámasztása során részletes indokolást ad az eltérésre.”

4. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 44. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha az éves fejlesztési keretből valamely felhívás törlésre került, a benyújtott támogatási kérelmek tekintetében 
jogosultsági ellenőrzésre, tartalmi értékelésre és döntéshozatalra nem kerül sor, amelyről az  irányító hatóság 
a támogatást igénylőt tájékoztatja.”

5. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/C. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) EMVA forrásból nyújtott támogatás esetén, ha mérlegelést nem igénylő jogkövetkezményt kötelezően kell 
alkalmazni, úgy az a kifizetési igénylésről hozott döntésbe foglalható.”

6. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 97. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  keretmegállapodásos eljárás második részében, ha a  közvetlen megrendelésre a  központosított 
közbeszerzési portálon keresztül kerül sor, értékhatártól függetlenül e fejezetet és az 1. melléklet XIX. Fejezetét nem, 
hanem a kifizetési igénylés, a beszámolás, elszámolás és az ellenőrzés, helyszíni ellenőrzés általános szabályait, így 
különösen a 122–126/A. és 127. §-t, a XXVI. Fejezetet, az 1. melléklet XI. Fejezetét és a 4. mellékletet kell alkalmazni, 
különösen a szokásos piaci árnak való megfelelést alátámasztó dokumentumokon keresztül.”

7. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 114. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Azt követően, hogy a  jogszerűen igénybe vett támogatás teljes összege kiutalásra került a  kedvezményezett, 
a szállító vagy az engedményes részére, az igazoló hatóság, illetve a kifizető ügynökség a monitoring és információs 
rendszer alapján utólagosan elszámolja a közösségi hozzájárulásnak a központi költségvetés által előfinanszírozott 
összegét. Ezt követően – ha a  rendelkezésre álló európai uniós források lehetővé teszik – átutalja a  jóváhagyott 
összeget a pénzforgalmi számlájáról a központi költségvetés közvetlen bevétele megfelelő számlájára.”

8. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 115. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  előleget igényelni a  záró kifizetési igénylés benyújtásáig bármikor lehet, kivéve pénzügyi eszközzel 
kombinált vissza nem térítendő támogatás esetén, ahol legkésőbb az  első kifizetési igénylés benyújtásáig 
igényelhető előleg.”

9. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 152. § (1) bekezdése a következő b) ponttal egészül ki:
(A támogatást igénylő vagy a  kedvezményezett a  támogatási kérelem benyújtásának időpontjától a  támogatási 
jogviszony időtartama alatt elektronikus úton)
„b) közösségvezérelt helyi fejlesztés esetén a HACS döntése ellen is az európai uniós források felhasználásáért felelős 
miniszternek címzett”
(kifogást nyújthat be, ha a  projekt kiválasztási eljárásra, a  támogatási döntés meghozatalára, a  támogatói okirat 
kiadására vagy a  támogatási szerződés megkötésére, a  támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás 
jogszabálysértő vagy a felhívásba, támogatási szerződésbe ütközik.)

10. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 66. alcíme a következő 201/U. §-sal egészül ki:
„201/U.  § (1) Az  egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 59/2018. (III. 26.)
Korm.  rendelettel [a továbbiakban: 59/2018. (III. 26.) Korm. rendelet] megállapított rendelkezéseket – az  59/2018. 
(III.  26.) Korm. rendelettel megállapított 44.  § (7)  bekezdése kivételével, valamint a  (2)–(4)  bekezdésben foglalt 
kivétellel – az 59/2018. (III. 26.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően
a) keletkezett támogatási jogviszonyokra, valamint
b) megkezdett és az 59/2018. (III. 26.) Korm. rendelet hatálybalépésekor még folyamatban lévő eljárásokban
is alkalmazni kell.
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(2) Az 59/2018. (III. 26.) Korm. rendelettel megállapított 1.  melléklet 134/B.1.  pontját csak az 59/2018. (III. 26.) 
Korm. rendelet hatálybalépését követően megindított közbeszerzési eljárásokra kell alkalmazni.
(3) Az 59/2018. (III. 26.) Korm. rendelettel megállapított 1. melléklet 144.1. pont b) alpontját, 146.1. pont b) alpontját 
és 149.2.  pont c)  alpontját a  2017. december 31-ét követően a  szállító (ajánlattevő) által az  alvállalkozói részére 
teljesített kifizetéseken alapuló, az 59/2018. (III. 26.) Korm. rendelet hatálybalépésekor is még folyamatban lévő 
kifizetésekre kell alkalmazni.
(4) Az 59/2018. (III. 26.) Korm. rendelettel megállapított 5.  melléklet 3.7.3.2.1.  pontját az 59/2018. (III. 26.) 
Korm. rendelet hatálybalépését követően benyújtott támogatási kérelmekre kell alkalmazni.”

11. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a) 1. melléklete az 1. melléklet és
b) 5. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.

12. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
 1. 1. § (3) bekezdésében a „7.1–97.2.” szövegrész helyébe a „7.1–53.3., 54.1–74.3., 75–97.2.” szöveg,
 2. 12.  § (1)  bekezdésében az  „ügynökség és az  alapok alapját végrehajtó szervezet, valamint a  pénzügyi 

közvetítő” szövegrész helyébe az „ügynökség, az  alapok alapját végrehajtó szervezet, a  pénzügyi közvetítő 
és közösségvezérelt helyi fejlesztés esetén az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 32. cikk 
(2) bekezdés b) pontja szerinti helyi akciócsoport (a továbbiakban: HACS)” szöveg,

 3. 27. § (4) bekezdésében a „helyi akciócsoportokat” szövegrész helyébe a „HACS-okat” szöveg,
 4. 41/D. § (2) bekezdés d) pontjában az „esetén.” szövegrész helyébe az „esetén, vagy” szöveg,
 5. 54/A. § (2) bekezdés b) pontjában a „helyi akciócsoportok” szövegrész helyébe a „HACS-ok” szöveg,
 6. 71.  § (2)  bekezdésében az „az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 32.  cikk (2)  bekezdés 

b) pontja szerinti helyi akciócsoportok (a továbbiakban: HACS)” szövegrész helyébe az „a HACS-ok” szöveg,
 7. 77.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos 

által ellenjegyzett aláírásmintáját, közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát” szövegrész helyébe 
a  „pénzügyi intézmény által igazolt aláírásmintáját, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett 
aláírásmintáját, hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát)” 
szöveg,

 8. 116. § (3b) bekezdésében az „A (2) bekezdés c)” szövegrész helyébe az „Az (1a) bekezdés a)” szöveg,
 9. 124.  § (1)  bekezdésében a  „lehet elszámolni” szövegrész helyébe a  „lehet elszámolni, kivéve, ha 

a  költségekhez tartozó vállalkozási szerződés a  monitoring és információs rendszerben rögzítésre és 
a költséggel összerendelésre került” szöveg,

10. 128.  § (3)  bekezdésében a  „költségeket” szövegrész helyébe a  „költségeket, valamint a  szállítói előleget” 
szöveg,

11. 129. § (5) bekezdésében a „(2) bekezdés c) pontja” szövegrész helyébe az „(1a) bekezdése” szöveg,
12. 132.  § (1)  bekezdésében a  „valamennyi hiány” szövegrész helyébe a  „valamennyi – pénzügyi eszközzel 

kombinált vissza nem térítendő támogatás esetén a kölcsönre is vonatkozó – hiány” szöveg,
13. 140.  § (1)  bekezdés d)  pontjában az „előírás” szövegrész helyébe az „előírás,” szöveg, az „amely” szövegrész 

helyébe az „amely – az  irányító hatóság vezetőjének a  projekt szakmai tartalmára, költségvetésére, illetve 
pénzügyi előrehaladására tekintettel hozott eltérő döntése hiányában –” szöveg,

14. 152. § (1) bekezdés záró szövegrészében a „felhívásba” szövegrész helyébe a „felhívásba – közösségvezérelt 
helyi fejlesztés esetén ideértve a helyi felhívást is –” szöveg,

15. 153. § (1) bekezdés d) pontjában a „felhívásban” szövegrész helyébe a „felhívásban – közösségvezérelt helyi 
fejlesztés esetén ideértve a helyi felhívást is –” szöveg,

16. 153. § (3) bekezdésében a „szervezet vagy a pénzügyi közvetítő” szövegrész helyébe a „szervezet, a pénzügyi 
közvetítő vagy közösségvezérelt helyi fejlesztés esetén a  HACS is” szöveg, a  „közreműködő szervezet 
az  irányító hatóság útján” szövegrész helyébe a „közreműködő szervezet, a  kifizető ügynökség és a  HACS 
az irányító hatóság útján (amely változatlan tartalommal továbbítja azt)” szöveg,

17. 153. § (3a) bekezdésében a „szervezet vagy a pénzügyi közvetítő” szövegrész helyébe a „szervezet, a pénzügyi 
közvetítő vagy közösségvezérelt helyi fejlesztés esetén a  HACS is” szöveg, a  „szervezetet is” szövegrész 
helyébe a „szervezetet is, és ha a döntést a HACS hozta, akkor az irányító hatóságot is” szöveg,
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18. 153. § (5) bekezdésében a „benyújtották” szövegrész helyébe a „benyújtották, továbbá közösségvezérelt helyi 
fejlesztés esetén a  közreműködő szervezetet vagy kifizető ügynökséget és a  HACS döntése elleni kifogás 
esetén az irányító hatóságot is” szöveg,

19. 154. § (1) bekezdésében a „szervezet vagy a pénzügyi közvetítő” szövegrész helyébe a „szervezet, a pénzügyi 
közvetítő vagy közösségvezérelt helyi fejlesztés esetén – ha a kifogást a HACS döntése ellen nyújtották be – 
a HACS is” szöveg,

20. 155.  § (2)  bekezdésében a  „felhívás” szövegrész helyébe a  „felhívásba – közösségvezérelt helyi fejlesztés 
esetén ideértve a helyi felhívást is –” szöveg,

21. 159. § (1) bekezdésében az „aki” szövegrész helyébe az „akinek” szöveg, a „gyanúját észlelte, vagy akinek ilyen 
gyanú tudomására jutott” szövegrész helyébe a „gyanúja jutott tudomására” szöveg

lép.
 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet

 1. 144.1. pont b) alpontjában a „32/A. §-át” szövegrész helyébe a „32/A. és 32/B. §-át” szöveg,
 2. 148.1. pontjában a „147.1.-147.3.” szövegrész helyébe a „144.1–147.3.” szöveg,
 3. 148.2. pontjában a „147.1.-147.3.” szövegrész helyébe a „144.1–147.3.” szöveg,
 4. 200.  pont b)  alpontjában a  „felhívásba” szövegrész helyébe a  „felhívásba – közösségvezérelt helyi 

fejlesztés esetén ideértve a  helyi felhívást is –” szöveg, a „felhívásban” szövegrész helyébe a „felhívásban 
– közösségvezérelt helyi fejlesztés esetén ideértve a helyi felhívást is –” szöveg,

 5. 201.2.  pont nyitó szövegrészében a „közvetítő vagy az  irányító hatóság” szövegrész helyébe a „közvetítő, 
az irányító hatóság vagy a HACS” szöveg,

 6. 201.2. pont b) alpont bb) alpontjában a „felhívásba” szövegrész helyébe a „felhívásba – közösségvezérelt helyi 
fejlesztés esetén ideértve a helyi felhívást is –” szöveg,

 7. 201.2. pont d) alpontjában a „jogszabályban, felhívásban” szövegrész helyébe a „jogszabályban, felhívásban 
– közösségvezérelt helyi fejlesztés esetén ideértve a helyi felhívást is –” szöveg,

 8. 201.3.  pont a)  alpontjában a  „felhívásban” szövegrész helyébe a  „felhívásban – közösségvezérelt helyi 
fejlesztés esetén ideértve a  helyi felhívást is –” szöveg, a  „felhívásba” szövegrész helyébe a  „felhívásba 
– közösségvezérelt helyi fejlesztés esetén ideértve a helyi felhívást is –” szöveg, az „ügynökség és az irányító 
hatóság” szövegrész helyébe az „ügynökség, az irányító hatóság és a HACS” szöveg,

 9. 205.5.  pontjában az  „eleget tesz a  153.  § (3)  bekezdése” szövegrész helyébe az  „eleget tesz a  153.  § 
(3a)  bekezdése” szöveg, az „az alapok alapját végrehajtó szervezet vagy a  pénzügyi közvetítő” szövegrész 
helyébe az „a közreműködő szervezet, az  alapok alapját végrehajtó szervezet, a  pénzügyi közvetítő vagy 
– az irányító hatóság útján – a HACS” szöveg,

10. 210.1. pontjában az „Aki szabálytalansági gyanút észlel, vagy” szövegrész helyébe az „Akinek” szöveg,
11. 210.2.  pontjában az „A szabálytalansági gyanú észlelője” szövegrész helyébe az „Akinek a  szabálytalansági 

gyanú tudomására jutott,” szöveg,
12. 215.2. pontjában a „gyanút észlel” szövegrész helyébe a „gyanú jut tudomására” szöveg,
13. 216.2. pontjában a „gyanú észlelésétől” szövegrész helyébe a „gyanúról való tudomásszerzéstől” szöveg,
14. 229.1.  pont a)  alpontjában a „megállapításra és pénzügyi korrekció került előírásra, valamint a  vonatkozó 

jogorvoslati kérelem benyújtására nyitva álló határidő lezárult vagy a  jogorvoslati kérelem benyújtására 
nyitva álló határidő lejártát követő tíz napig nem érkezett jogorvoslati kérelem” szövegrész helyébe 
a „megállapításra, amely pénzügyi korrekciót fogalmaz meg” szöveg,

15. 229.1.  pont k)  alpontjában a  „vagy a  szállító a  251.1-5.  pontok szerint önkéntes visszafizetést teljesít” 
szövegrész helyébe az „a fel nem használt előleget önként visszafizeti” szöveg,

16. 229.4.  pontjában a „visszavezetésre” szövegrész helyébe a „visszavezetésre, ha az  költségnyilatkozatba nem 
került” szöveg,

17. 229.6. pontjában a „történő követelés előírása” szövegrész helyébe az „előírt követelés” szöveg,
18. 230.2. pontjában az „a szerződéstől” szövegrész helyébe az „a szerződéstől, vagy ha a kiemelt projekt az éves 

fejlesztési keretből törlésre kerül,” szöveg,
19. 234.4.  pontjában az  „összeget és” szövegrész helyébe az  „összeget, a  hazai költségvetés terhére 

a Közép-magyarországi régióban felmerülő költségek fedezetére nyújtott forrás összegét (indikatív forrás) és” 
szöveg,

20. 235.2.  pontjában a „költség-kategóriájához” szövegrész helyébe a „költség-kategóriájához, illetve valamely 
vállalkozói szerződéshez” szöveg,

21. 238.5. pontjában a „kompenzálásban” szövegrész helyébe a „kompenzálása” szöveg,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 43. szám 1985

22. 239.2. pontjában a „10 000 Ft-ot” szövegrész helyébe a „70 000 forintot, EMVA forrásból nyújtott támogatás 
esetén a 42 000 forintot” szöveg,

23. 239.3.  pontjában a „jogcímenként és projektenként” szövegrész helyébe a „jogcímenként, projektenként és 
számviteli évenként” szöveg,

24. 272. pontját megelőző alcím címében az „az EFK-ra” szövegrész helyébe az „a központi költségvetés közvetlen 
bevételi számlájára” szöveg,

25. 273.1.  pontját megelőző alcím címében az  „az EFK-n” szövegrész helyébe az  „a központi költségvetés 
közvetlen bevételi számláján” szöveg,

26. 313.1.  pont b)  alpontjában a  „projekt pénzügyi zárásakor” szövegrész helyébe a  „záró kifizetési igénylés 
jóváhagyását megelőzően” szöveg,

27. 315.1.  pont c)  alpontjában az  „az irányító hatóság szabálytalanság gyanúját észleli” szövegrész helyébe 
a „szabálytalansági gyanú jut az irányító hatóság tudomására” szöveg,

28. 327/A.3. pontjában a „jogosulatlan forrásfelhasználásokat” szövegrész helyébe a „szabálytalanságokat” szöveg
lép.

 (3) A  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5.  melléklet 3.7.3.1.4.  pontjában az  „utasbiztosítás” szövegrész helyébe 
az „utasbiztosítás és a vízum” szöveg lép.

13. § (1) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a) 17.  § (1)  bekezdés f )  pontjában az  „és elszámol az  alapokból származó visszafizetett támogatásokról 

az Európai Bizottsággal,” szövegrész,
b) 17. § (2) bekezdésében az „a hozzá kapcsolódó ellenőrzési nyomvonalakkal” szövegrész,
c) 20/A. § (1) bekezdés záró szövegrészében a „szakpolitikai felelős, továbbá” szövegrész,
d) 41/D. § (2) bekezdés b) pontjában a „vagy” szövegrész,
e) 92. § (3) bekezdése,
f ) 114. § (2) bekezdésében a „Ha a közösségi hozzájárulás rendezés eredménye az, hogy az irányító hatóságnak 

kell utalnia a  különbözetet az  igazoló hatóság felé, úgy az  igazoló hatóság felszólításának kézhez vételétől 
számított tizenöt napon belül az irányító hatóság a megjelölt összeget visszafizeti.” szövegrész,

g) 129/A. §-a,
h) 135. § (4) bekezdése,
i) 150.  § (2)  bekezdésében az  „A programszámlára költségvetési forrásból csak olyan kifizetés 

kezdeményezhető, amelyhez kapcsolódó közösségi hozzájárulás rendezését az igazoló hatóság – az európai 
uniós forrás rendelkezésre állása esetén – még a  folyósítás évében az  előírt határidők figyelembevételével 
teljesíteni tudja.” szövegrész,

j) 177. § (1) bekezdésében az „A behajtott és kompenzált összegek igazoló hatóság pénzforgalmi számlája felé 
történő rendezése az igazoló hatóság által összeállított közösségi hozzájárulás rendezés keretében történik.” 
szövegrész,

k) 177. § (2) bekezdésében a „Ha a befolyt összeg két napon belül nem azonosítható be, egyéb tételként kell 
rögzíteni, majd a beazonosítást követően módosítani kell a számlakivonat-rögzítést.” szövegrész,

l) 177. § (4) bekezdése.
 (2) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet

a) 74/A.  pont e)  alpontjában az  „az államháztartás szervezeteinek beszámolási kötelezettségéhez és 
az Ávr. előírása szerint készítendő időközi mérlegjelentésekhez, valamint” szövegrész,

b) 134/B.1. pont nyitó szövegrészében a „vagy környezeti és energiahatékonysági” szövegrész,
c) 189.2. pontja,
d) 189.4. pontja,
e) 229.1. pont d) alpontja,
f ) 252.1. pontját megelőző alcím címében a „közszféra szervezet kedvezményezettek esetén” szövegrész,
g) 269.1–271.3. pontja,
h) 277.2. pontja.

 (3) Hatályát veszti a  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5.  melléklet 7.5.  pontjában a  „Ha a  kiszervezett (beszerzés, 
közbeszerzés útján megvalósított) tevékenység a  projekt műszaki, szakmai tartalmának lényeges vagy többségi 
elemét jelenti, akkor egyszerűsített elszámolás az  adott tevékenység vonatkozásában nem alkalmazható.” 
szövegrész.
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3. Záró rendelkezések

14. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 59/2018. (III. 26.) Korm. rendelethez

 1. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 146.1. pontja a következő b) alponttal egészül ki:
(Az alvállalkozói teljesítések kifizetését követően kerülhet sor a  fővállalkozót az  ellenszolgáltatásból megillető rész 
kifizetésére, melynek feltétele)
„b) – a 2017. január 1-jét követően megindított közbeszerzési eljárások, illetve azok alapján megkötött szerződések 
esetén – a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. §-a szerinti kötelezettség teljesítése.”

 2. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 149.2. pontja a következő c) alponttal egészül ki:
(A kifizetési kérelemben a kedvezményezettet nyilatkoztatni kell arról, hogy)
„c) – a 2017. január 1-jét követően megindított közbeszerzési eljárások, illetve azok alapján megkötött szerződések 
esetén – a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. §-a szerinti kötelezettség teljesítésre került.”

 3. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet „A kedvezményezett forinttól eltérő devizában kötött szerződésének 
kezelése szállítói finanszírozás esetén” alcíme a következő 188/A.6. ponttal egészül ki:
„188/A.6. A  188/A.1.  pont szerinti kifizetéshez szükséges valamennyi feladat elvégzése – ideértve az  átutalási 
megbízás kiállítását is – a  kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül közvetlenül történik, 
a megfelelő dokumentálás biztosítása mellett. A támogatási összegnek a kedvezményezett felé történő kifizetését 
követően, a  131.  § (5)  bekezdése szerinti árfolyam ismeretében utólagosan, haladéktalanul gondoskodni kell 
az adatok monitoring és információs rendszerben való teljes körű rögzítéséről.”

 4. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 189.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„189.3. Ha a  rendelkezésre álló európai uniós források lehetővé teszik, az  igazoló hatóság a központi költségvetés 
közvetlen bevétele számlájára utalja a jóváhagyott összeget.”

 5. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 190.2a. ponttal egészül ki:
„190.2a. Az elszámolás során az állami támogatással érintett előlegként igazolt összegeket az 1303/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 131. cikk (4) bekezdése szerint kell szerepeltetni.”

 6. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 210.1. pontját megelőző „A szabálytalansági gyanú észlelése” alcím 
címe helyébe a következő cím lép:
„A szabálytalansági gyanúról való tudomásszerzés”

 7. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 217.12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„217.12. Ha a szabálytalansági gyanú kezelése során az irányítási és ellenőrzési rendszer működési hibájából adódó 
rendszerszintű szabálytalanság jut az  irányító hatóság vezetőjének tudomására, akkor öt napon belül jelzi azt 
a 165. § (4) bekezdése szerinti szervezeteknek.”

 8. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 274. pontja és az azt megelőző alcím címe helyébe a következő cím 
és rendelkezés lép:
„A követelések teljesítésének megjelenése a költségnyilatkozatban
274. Az  igazoló hatóság a  követelések költségnyilatkozatban való kezelését saját eljárásrendje alapján végzi. 
EMVA  esetén a  kifizető ügynökség saját eljárásrendje szerint jár el. Az  igazoló hatóság az  Európai Bizottsággal 
elszámolt költségek tekintetében a  követelések előírását követő időközi elszámolásban vagy éves elszámolásban 
érvényesíti a követelés összegét, a kedvezményezetti visszafizetés teljesítésétől függetlenül.”

 9. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 277.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„277.1. Ha az Európai Bizottság visszafizetésre szólítja fel az igazoló hatóságot, úgy az igazoló hatóság a számláján 
lévő fedezet terhére a  szükséges visszafizetésről gondoskodik. Ha az  igazoló hatóság számláján a  visszafizetésre 
nincs fedezet, valamint nincs lehetőség egyéb, az adott programhoz tartozó költségnyilatkozattal szemben történő 
érvényesítésre, akkor az  igazoló hatóság egyeztetést kezdeményez az  irányító hatóság, az  európai uniós források 
felhasználásáért felelős miniszter, valamint az államháztartásért felelős miniszter részvételével a szükséges források 
megteremtése érdekében.”
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2. melléklet az 59/2018. (III. 26.) Korm. rendelethez

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.7.3.2.1. pontjában foglalt táblázat B oszlopa helyébe a következő 
oszlop lép:

(A) „B

(1.) (Turisztikai régió)
Bruttó szállásköltség 

(forint/fő)

(2.) (Budapest kiemelt üdülőkörzet) 14 700

(3.) (Pest megye) 12 600

(4.) (Közép-Dunántúl) 13 800

(5.) (Nyugat-Dunántúl) 11 600

(6.) (Dél-Dunántúl) 14 300

(7.) (Észak-Magyarország) 12 500

(8.) (Észak-Alföld) 13 500

(9.) (Dél-Alföld) 15 400”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1132/2018. (III. 26.) Korm. határozata
a 2018. évi pjongcsangi téli olimpián elért kimagasló sporteredmények állami jutalmának kifizetése 
érdekében szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 2018. évi 

pjongcsangi téli olimpián elért kimagasló sporteredmények állami jutalmának kifizetése érdekében 197  182  375 
forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2018.  évi központi költségvetéséről szóló 2017.  évi 
C.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím, 8. A  Fővárosi Nagycirkusz elhelyezése és 
kialakítása jogcímcsoport terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 1. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma Igazgatása cím javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – az  emberi erőforrások miniszterének bevonásával – gondoskodjon 
az  1.  pont szerinti forrás visszapótlásáról a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím, 8. A Fővárosi Nagycirkusz 
elhelyezése és kialakítása jogcímcsoport javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2018. július 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1989

1. melléklet az 1132/2018. (III. 26.) Korm. határozathoz

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
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 

005214 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása
K1 Személyi juttatások 197 182 375

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
50 Kulturális szakmai feladatok támogatása

353762 8 A Fővárosi Nagycirkusz elhelyezése és kialakítása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -197 182 375

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
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 

005214 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása 197 182 375
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

50 Kulturális szakmai feladatok támogatása
353762 8 A Fővárosi Nagycirkusz elhelyezése és kialakítása -197 182 375

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 197 182 375 197 182 375
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2018

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma
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A Kormány 1133/2018. (III. 26.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, 
a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok 
módosításáról

 1. A Kormány
a) az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében 

biztosított jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2018.  évi központi költségvetéséről szóló 2017.  évi 
C.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének 
a 62. Kunszentmiklós Város feladatainak támogatása címmel történő kiegészítését;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

belügyminiszter
Határidő: azonnal

b) az Áht 21.  § (1)  bekezdésében és 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 1  551  254  000 
forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszatérítési 
kötelezettséggel a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 
1. Rendkívüli kormányzati intézkedések alcím terhére, az 1. melléklet szerint;

 az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: belügyminiszter, nemzeti fejlesztési miniszter, emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2019. június 30.

c) egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  Kecskeméti Szakképzési Centrum Kunszentmiklósi Virágh Gedeon 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája új épület építéséhez 300 000 000 forint összegű költségvetési 
támogatást nyújtson Kunszentmiklós Város Önkormányzata részére a  b)  alpont szerint átcsoportosított 
előirányzat terhére, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, egy összegben, a  támogatás 
felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

d) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152.  § 
(3)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a  XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
fejezetnél keletkezett 661 250 000 forint összegű 2017.  évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési 
maradvány 2018. június 30-át követő, változatlan célú felhasználását.

 2. Az erdélyi oktatási és kulturális célú programok, beruházások megvalósításának finanszírozása érdekében 
a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1531/2015. (VII. 31.) Korm. határozat 1.  pontjában a  „2018. június 30.” szövegrész helyébe a  „2019. június 30.” 
szöveg lép.

 3. A Kormány egyetért azzal, hogy a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1546/2016. (X. 13.) Korm. határozat 1.  melléklete szerint – az  egyszeri előirányzat-
átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a  XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 44. Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása 
jogcímcsoport, K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 150  000  000 
forintból 95 763 386 forint a K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és 
elszámolásra.

 4. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1885/2016. (XII. 28.) Korm. határozatban a „2018. június 30.” szövegrész helyébe a „2019. június 30.” szöveg lép.

 5. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, előirányzattal 
nem rendelkező közfeladathoz kapcsolódó tárgyévi és tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről 
és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1038/2017. (II. 2.) Korm. határozat 1.  pont a)  alpontjában 
a „2018. február 15.” szövegrész helyébe a „2018. május 31.” szöveg lép.

 6. A Kormány egyetért azzal, hogy a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1104/2017. (III. 6.) Korm. határozat 
(a  továbbiakban: Határozat) 1.  melléklete szerint – az  egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének 
változatlanul hagyása mellett – a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
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igazgatása cím, K1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 210 160 127 forintból 
24 121 305 forint a K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

 7. A Határozat 1. pontjában a „2018. december 31.” szövegrész helyébe a „2018. december 31., az Üldözött keresztények 
segítésének feladatai alcím javára átcsoportosított összesen 690 000 000 forint tekintetében 2019. június 30.” 
szöveg lép.

 8. A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének 2017.  évi kiegészítő támogatása érdekében történő 
előirányzat-átcsoportosításról szóló 1267/2017. (V. 29.) Korm. határozatban a „2018. június 30.” szövegrész helyébe 
a „2019. május 15.” szöveg lép.

 9. A Kormány egyetért azzal, hogy az  Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1313/2017. (VI. 8.) Korm. határozat 1.  melléklete szerint – az  egyszeri 
előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a  XI. Miniszterelnökség fejezet, 
30.  Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 57. Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és 
egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére jogcímcsoport, K8. Egyéb felhalmozási célú 
kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 891 540 000 forintból 317 780 000 forint a K5. Egyéb működési 
célú kiadások kiemelt előirányzaton, valamint a  XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 92. Habsburg Ottó Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges 
hozzájárulás jogcímcsoport, K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 
330  000  000 forintból 19 685 040 forint a  K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön 
felhasználásra és elszámolásra.

 10. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és 
egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat 1.  pont b)  alpontjában 
a „2019. június 30.” szövegrész helyébe az „és a Kodály-év jogcímcsoport javára átcsoportosított 1 018 510 000 forint 
tekintetében 2019. június 30.” szöveg lép.

 11. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és egyes fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1497/2017. (VIII. 8.) Korm. határozat 1. és 2.  pontjában a  „2018. június 30.” szövegrész 
helyébe a „2019. június 30.” szöveg lép.

 12. A vajdasági magyarok anyanyelvű tájékoztatásának támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre 
szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1540/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat 3. pontjában 
a „2018. június 30.” szövegrész helyébe a „2019. június 30.” szöveg lép.

 13. A Kormány egyetért azzal, hogy a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1555/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat 1.  melléklete szerint – az  egyszeri előirányzat-
átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a  XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 86. Népi Építészeti Program jogcímcsoport, K5. Egyéb 
működési célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 100 000 000 forintból 83 062 120 forint 
a K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

 14. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint a  szociális hozzájárulási adóhoz 
kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos 
bevételek és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 
1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat 1.  pont a)  alpontjában a „2018. június 30.” szövegrész helyébe az „a  Bethlen 
Gábor Alap fejezet részére átcsoportosított forrásból 3 441 400 000 forint tekintetében 2019. január 31.” szöveg lép.

 15. Az egyes kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányhatározatok módosításáról szóló 1683/2017. 
(IX.  21.) Korm. határozat (a  továbbiakban: Határozat2) 1.  pont b)  alpontjában a  „K8. Egyéb felhalmozási célú 
kiadások” szövegrész helyébe a „K5. Egyéb működési célú kiadások” szöveg lép.

 16. A Határozat2 1.  pont d)  alpontjában a „K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzaton” szövegrész 
helyébe a „K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton 188 778 522 forint összegben, a  K8. Egyéb 
felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzaton 4 411 556 478 forint összegben” szöveg lép.

 17. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, tárgyéven 
túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1707/2017. 
(IX.  25.) Korm.  határozat 1.  pontjában a „2018. december 31.” szövegrész helyébe az „és A  Budapesti Planetárium 
épületének felújítása jogcímcsoport javára az  Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és 
egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1727/2017. (X. 10.) Korm. határozat figyelembevételével biztosított 
66 829 940 forint tekintetében 2018. december 31.” szöveg lép.

 18. A Kormány egyetért azzal, hogy a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a  szociális 
hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási 



1992 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 43. szám 

tartalék előirányzatok felhasználásáról, tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1895/2017. (XII. 4.) Korm. határozat 
1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – 
a  XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 57. Kulturális 
fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére jogcím, 
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 1 060 578 450 forintból 256 144 208 
forint a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

 19. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, Országvédelmi Alapból, a  szociális hozzájárulási 
adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a  fejezeti stabilitási 
tartalék előirányzatok felhasználásáról, a  2016.  évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról 
és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2001/2017. (XII. 21.) Korm. határozat 1.  pont b)  alpontjában 
a „2018. június 30.” szövegrész helyébe a „2019. június 30.” szöveg lép.

 20. A Kormány egyetért azzal, hogy a  fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 
2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat 1.  melléklete szerint – az  egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen 
összegének változatlanul hagyása mellett – a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 30. Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása alcím, 25. Szociális 
társadalmi, civil és non-profit szervezetek jogcímcsoport, 21. Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása 
jogcím, K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 653  000  000 forintból 
343 000 000 forint a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1993

1. melléklet az 1133/2018. (III. 26.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XI. Miniszterelnökség
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
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
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

339695 62 Kunszentmiklós Város feladatainak támogatása 
K5 Egyéb működési célú kiadások 300 000 000

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

38 Egyéb feladatok
280845 7 Állami többletfeladatok

K5 Egyéb működési célú kiadások 593 742 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 324 637 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

334462 3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei
K6 Beruházások 84 875 000
K7 Felújítások 48 000 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 

335740 9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 200 000 000

XI. Miniszterelnökség
32 Központi kezelésű előirányzatok

297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések
K5 Egyéb működési célú kiadások -1 551 254 000

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

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

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

hatása

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

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
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
38 Egyéb feladatok

280845 7 Állami többletfeladatok 918 379 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
334462 3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei 132 875 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
335740 55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 

9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 200 000 000
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 1 551 254 000 1 551 254 000
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

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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A Kormány 1134/2018. (III. 26.) Korm. határozata
a „Vetőmagot a gazdáknak” program folytatásának támogatásáról, valamint a XLII. Költségvetés közvetlen 
bevételei és kiadásai fejezet, a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet és a XII. Földművelésügyi Minisztérium 
fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. egyetért a  kárpátaljai magyar gazdák támogatása céljából megvalósítandó „Vetőmagot a  gazdáknak” program 

(a továbbiakban: Program) folytatásával;
 2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 200 000 000 

forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2018.  évi központi költségvetéséről szóló 2017.  évi 
C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 42. Alapok 
támogatása cím, 2. Bethlen Gábor Alap támogatása alcím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XII. Földművelésügyi 
Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Agrár célelőirányzatok alcím, 4. Határon átnyúló 
agrár- és környezetvédelmi feladatok támogatása jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
földművelésügyi miniszter

Határidő: azonnal
 3. felhívja a  földművelésügyi minisztert, hogy a  Program folytatásának megvalósítása céljából 200 000 000 forint 

összegben nyújtson vissza nem térítendő támogatást a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetségének.
Felelős: földművelésügyi miniszter
Határidő: a 2. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.
  miniszterelnök
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1995

1. melléklet az 1134/2018. (III. 26.) Korm. határozathoz

XII. Földművelésügyi Minisztérium
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
LXV. Bethlen Gábor Alap

forintban

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

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

hatása
XII. Földművelésügyi Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Agrár célelőirányzatok

278678 4
K5 Egyéb működési célú kiadások 200 000 000

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
42 Alapok támogatása

263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -200 000 000

LXV. Bethlen Gábor Alap
263145 4 Nemzetpolitikai célú támogatások

K5 Egyéb működési célú kiadások -200 000 000

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

forintban

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

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

hatása
LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -200 000 000

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

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
XII. Földművelésügyi Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Agrár célelőirányzatok

278678 4 200 000 000

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II.n.év III.n.év IV.n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 200 000 000 200 000 000
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Határon átnyúló agrár- és környezetvédelmi feladatok támogatása

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Határon átnyúló agrár- és környezetvédelmi feladatok támogatása

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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A Kormány 1135/2018. (III. 26.) Korm. határozata
egyes települési önkormányzatok feladatellátásának támogatásáról

A Kormány
 1.  az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 
(a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a  61. Települési 
önkormányzatok feladatellátásának támogatása címmel és a  2.  pontban meghatározott alcímekkel történő 
kiegészítését;

Felelős:  nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő:  azonnal

 2.  az  Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – az  egyes települési önkormányzatok fejlesztési 
feladatainak támogatása érdekében – a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi 
önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím terhére 933 551  100 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 61. Települési önkormányzatok 
feladatellátásának támogatása cím alábbi alcímei javára, az 1. melléklet szerint:

A.

Alcímszám

B.

Alcímnév

C.

Támogatási cél

D.

Támogatás 

(forintban) 

1.
Balmazújváros Város fejlesztési feladatainak 
támogatása

uszodafejlesztés 498 500 000

2. Gönc Város fejlesztési feladatainak támogatása
polgármesteri hivatal 
felújításának befejezése

189 600 000

3.
Hosszúpályi Nagyközség fejlesztési feladatainak 
támogatása

új ivóvízkút létesítése 40 000 000

4. Kőszeg Város fejlesztési feladatainak támogatása
új tűzoltólaktanya 
építésének befejezése

85 750 000

5.
Mezőkomárom Község fejlesztési feladatainak 
támogatása

óvodai vizesblokk 
újjáépítése

20 000 000

6.
Mosonmagyaróvár Város fejlesztési feladatainak 
támogatása

városi iparterületek 
víziközmű-fejlesztése 

18 326 100

7. Muhi Község feladatainak támogatása
Muhi Történelmi Emlékhely 
2018. évi fenntartási 
költsége

16 875 000

8.
Novajidrány Község fejlesztési feladatainak 
támogatása

új ravatalozó építése 64 500 000

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

 3.  egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  2.  pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, az  abban 
meghatározott támogatási célra, pályázat és támogatási kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként, 
a  támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó – egy vagy több – támogatói 
okirat alapján az  érintett települési önkormányzatok részére költségvetési támogatást nyújtson; valamint Muhi 
Község Önkormányzata esetében a felhasználási határidőt 2018. december 31-ében határozza meg;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: azonnal

 4.  egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  3.  pont szerinti költségvetési támogatást a  támogatói okirat kiadását 
követően folyósítsa az érintett települési önkormányzatok számára;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: azonnal
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 5.  egyetért azzal, hogy az egyes településeket 2017 júniusában ért, jégeső okozta lakossági károk enyhítéséről szóló 
1968/2017. (XII. 19.)   Korm. határozat 3.  pontjában a „2018. március 31-ei felhasználási határidővel” szövegrész 
helyébe a „2018. május 31-ei felhasználási határidővel” szöveg lépjen.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1135/2018. (III. 26.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

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
IX.  Helyi önkormányzatok támogatásai

375084 61 Települési önkormányzatok feladatellátásának támogatása
339639 1 Balmazújváros Város fejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 498 500 000
345284 2 Gönc Város fejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 189 600 000
371039 3 Hosszúpályi Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 40 000 000
365273 4 Kőszeg Város fejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadádok 85 750 000
375117 5 Mezőkomárom Község fejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadádok 20 000 000
375095 6 Mosonmagyaróvár Város fejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 18 326 100
375128 7 Muhi Község feladatainak támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 16 875 000
375139 8 Novajidrány Község fejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 64 500 000
359017 2 A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai

K5 Egyéb működési célú kiadások -933 551 100

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

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- KiemeltFejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme A módosítás
szám számszám cím cím előir. név név név cím cím Módosítás következő

csop.szám szám csop. név Kiemelt előirányzat (+/-) évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

forintban

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

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

hatása

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 933 551 100 933 551 100
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

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

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

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

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

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

1. melléklet a …../2018. …. Korm. határozathoz

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018.

Állam-
háztartási 

egyedi 
azonosító

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

K I A D Á S O K 
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A Kormány 1136/2018. (III. 26.) Korm. határozata
a fővárosi kerületek belterületi szilárd burkolat nélküli útállománya szilárd burkolattal történő ellátásának 
állami támogatásáról

A Kormány
 1. rögzíti, hogy

a) egyetért a Budapest belterületén található 325,82 kilométernyi szilárd burkolat nélküli út szilárd burkolattal 
történő ellátásával és a jogszabályi feltételként előírt csapadékvíz-elvezetés megvalósításával,

b) az a) alpont szerinti feladatot legkésőbb 2022. december 31-ig el kell végezni;
 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  belügyminiszter és a  nemzetgazdasági miniszter bevonásával 

készítsen előterjesztést a  Kormány részére az  1.  pont szerinti feladat végrehajtása érdekében szükséges 
intézkedésekről, azok ütemezéséről és a  megvalósításhoz biztosítandó központi költségvetési támogatásról, 
valamint az egyéb pénzügyi forrásokról.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
belügyminiszter 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2018. június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1137/2018. (III. 26.) Korm. határozata
az M4 Abony (Kelet) – Törökszentmiklós (Nyugat) közötti szakasz (Szolnok északi elkerülő) megvalósításáról 
új Tisza-híd megépítésével, valamint az M4 Törökszentmiklós (Nyugat) – Püspökladány – Berettyóújfalu 
közötti szakasz előkészítéséhez szükséges feltételek biztosításáról

 1. A Kormány jóváhagyja, hogy a Szolnok Megyei Jogú Város megközelítését biztosító M4 autópálya Abony (Kelet) – 
Törökszentmiklós (Nyugat) közötti szakaszának (Szolnok északi elkerülő) megvalósítása új Tisza-híd megépítésével, 
összesen 24,9 km hosszban, 2×2 sávos kiépítéssel történjen.

 2. A Kormány egyetért az  M4 Törökszentmiklós (Nyugat) – Püspökladány – Berettyóújfalu közötti gyorsforgalmi út 
előkészítésével.

 3. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő 
Részvénytársaság útján – gondoskodjon az 1. pont szerinti beruházás megvalósításáról, valamint a 2. pont szerinti 
beruházás előkészítéséről.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 4. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert és nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 2. pont szerinti beruházás 
megvalósítása, valamint a  kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illeték és kincstári díjak finanszírozása 
érdekében gondoskodjanak összesen bruttó 8 400 000 000 forint összegű forrásnak a  2018–2022. évi központi 
költségvetés Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet javára történő biztosításáról a következő ütemezéssel:
a) a 2018. évben 30 000 000 forint,
b) a 2019. évben 1 400 000 000 forint,
c) a 2020. évben 1 900 000 000 forint,
d) a 2021. évben 2 700 000 000 forint,
e) a 2022. évben 2 370 000 000 forint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az a) alpont tekintetében a felmerülés ütemében
 a b) alpont tekintetében a 2019. évi központi költségvetés tervezése során
 a c) alpont tekintetében a 2020. évi központi költségvetés tervezése során
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 a d) alpont tekintetében a 2021. évi központi költségvetés tervezése során
 az e) alpont tekintetében a 2022. évi központi költségvetés tervezése során

 5. Ez a határozat a közzétételét követő 3. napon lép hatályba.
 6. A Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások 

összehangolásáról és azok 2022-ig történő megvalósításáról szóló 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat  
[a továbbiakban: 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat] 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 7. A Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéseinek 2022-ig történő megvalósításához szükséges feltételek 
biztosításáról szóló 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat] 
6–8. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Kormány)
„6. az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4c)  bekezdés a)  pontjában biztosított jogkörében 
eljárva a  központi költségvetés XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
Közlekedési ágazati programok alcím, Kiemelt közúti projektek kiadási előirányzata (a  továbbiakban: Előirányzat) 
terhére vállalható kötelezettség mértékét a 2018–2022. évekre az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a 2018. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 267 012 millió forint,
b) a 2019. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 400 072 millió forint,
c) a 2020. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 217 309 millió forint,
d) a 2021. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 136 955 millió forint,
e) a 2022. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 63 844 millió forint,
7. egyetért azzal, hogy a  nemzeti fejlesztési miniszter a  6.  pontban meghatározott éven túli előirányzati korlátok 
figyelembevételével a már megkötött támogatási szerződéseket módosítsa,

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

8. az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4b)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
jóváhagyja, hogy a  nemzeti fejlesztési miniszter az  e  határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a  6.  pont 
szerinti éven túli korlátok kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékek és kincstári díjak összegével csökkentett 
mértékéig, összesen legfeljebb 1 392 562 millió forint összegben kötelezettséget vállaljon, illetve a már megkötött 
támogatási szerződéseket ennek megfelelően módosítsa,”

 8. Az 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 9. Az 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 10. Az 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat 1. pontjában a „2 574 389 millió forint” szövegrész helyébe a „2 582 789 millió 

forint” szöveg lép.
 11. A Kormány visszavonja az „M4 autópálya Abony–Fegyvernek új Tisza-híddal (kivitelezés)” című projekttel, valamint 

Szolnok megyei jogú város gyorsforgalmi kapcsolatának megteremtésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 
1403/2015. (VI. 19.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1137/2018. (III. 26.) Korm. határozathoz

 1.  Az 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt 4. Költségvetési forrásból megvalósítani tervezett 
közútfejlesztési projektlista című táblázat 26. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 (A tervezett projekt megnevezése)

„26.
 Szolnok megközelítése, M4 Abony (Kelet) – Törökszentmiklós (Nyugat) közötti szakasz (Szolnok északi 
elkerülő) megvalósítása új Tisza-híd megépítésével”

 2.  Az 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt 4. Költségvetési forrásból megvalósítani tervezett 
közútfejlesztési projektlista című táblázat a következő 64. sorral egészül ki:

 (A tervezett projekt megnevezése)

 „64.  M4 Törökszentmiklós (Nyugat) – Püspökladány – Berettyóújfalu közötti gyorsforgalmi út előkészítése”
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2. melléklet az 1137/2018. (III. 26.) Korm. határozathoz
„1. melléklet az 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozathoz

Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások 
2022-ig történő megvalósításához biztosított forráskeret éves felosztása

  A  B  C  D  E  F  G  H I

 1.
 Az előirányzat megnevezése

A projektek megvalósításához szükséges források éves keretösszege (bruttó, millió Ft)

 2.  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022 Összesen

 3. IKOP 1. prioritása 167 913 220 474 111 071 112 029 80 876 29 390 11 551 733 304

 4. IKOP 4. prioritása 77 690 76 976 64 872 77 246 44 108 34 213 6 960 382 065

 5. Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz

5 675 27 130 26 370 10 073 0 0 0 69 248

 6. Magyarország központi 
költségvetés hazai forrás

98 383 214 597 267 012 400 072 217 309 136 955 63 844 1 398 172

 7. Összesen 349 661 539 177 469 325 599 420 342 293 200 558 82 355  

 8. Mindösszesen 2 582 789  
”

3. melléklet az 1137/2018. (III. 26.) Korm. határozathoz

 1.  Az  1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat 2.  mellékletében foglalt 4. Költségvetési forrásból megvalósítani tervezett 
közútfejlesztések megvalósításának tervezett ütemezése című táblázat 25. sora helyébe a  következő rendelkezés 
lép:

(A  B  C

1.
A tervezett projekt megnevezése

A megvalósítás tervezett kezdete
A megvalósítás tervezett 

befejezése)

„25.

Szolnok megközelítése M4 Abony (Kelet) – 
Törökszentmiklós (Nyugat) közötti szakasz 
(Szolnok északi elkerülő) megvalósítása új Tisza-híd 
megépítésével

2018. II. negyedév 2020. IV. negyedév”

 2.  Az  1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat 2.  mellékletében foglalt 4. Költségvetési forrásból megvalósítani tervezett 
közútfejlesztések megvalósításának tervezett ütemezése című táblázat a következő 63. sorral egészül ki:

(A  B  C

1.
A tervezett projekt megnevezése

A megvalósítás tervezett kezdete 
A megvalósítás tervezett 

befejezése)

„63.
M4 Törökszentmiklós (Nyugat) – Püspökladány – 
Berettyóújfalu közötti gyorsforgalmi út előkészítése 

2018. III. negyedév 2022. I. negyedév”
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A Kormány 1138/2018. (III. 26.) Korm. határozata
a szentesi Petőfi Szálló felújításával kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért Szentes Város Önkormányzata (a  továbbiakban: Önkormányzat) Petőfi Szálló és Tóth József Színház 

épületének több ütemben történő teljes körű revitalizációjával;
 2. az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2018.  évi központi költségvetéséről szóló 2017.  évi C.  törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 63. Szentes Város 
kulturális fejlesztési célú támogatása címmel történő kiegészítését;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 3. az 1. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében elrendeli 700 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását 

a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A  helyi önkormányzatok működési célú 
kiegészítő támogatásai cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 63. Szentes 
Város kulturális fejlesztési célú támogatása cím javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 4. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  3.  pont szerint átcsoportosított összeg terhére külön pályázat és 

kérelem benyújtása nélkül, egy vagy több részletben támogatási előlegként, a  támogatás felhasználásának és 
elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján 700 000 000 forint támogatást nyújtson 
az Önkormányzat részére;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: azonnal

 5. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  4.  pont szerinti költségvetési támogatást a  támogatói okirat kiadását 
követően folyósítsa az Önkormányzat számára.

Felelős: belügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1138/2018. (III. 26.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

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
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 

375140 63 Szentes Város kulturális fejlesztési célú támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 700 000 000

359017 2 A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások -700 000 000

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

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 700 000 000 700 000 000
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1 példány
1 példány
1 példány
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 adatlap 5 példányban töltendő ki

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018.

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma
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A Kormány 1139/2018. (III. 26.) Korm. határozata
a Balatoni Hajózási Zártkörűen működő Részvénytársaság részére történő tőkejuttatás elhalasztásáról

A Kormány a  Balatoni Hajózási Zártkörűen működő Részvénytársaság részére történő tőkejuttatás elhalasztásáról 
szóló 1213/2012. (VI. 26.) Korm. határozat a)  pontjától eltérően felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy 
a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján gondoskodjon a  Balatoni 
Hajózási Zártkörűen működő Részvénytársaságban (a  továbbiakban: Balatoni Hajózási Zrt.) lévő 48,99% 
szavazati arányt megtestesítő állami részvénycsomag ingyenes önkormányzati tulajdonba adása tárgyában 
–  a  Balatoni Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaságban lévő 48,99% szavazati arányt megtestesítő állami 
részvénycsomag ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 2064/2008. (V. 29.) Korm. határozat alapján  – 
megkötött Ingyenes Részvény Átruházási Megállapodás olyan tartalmú módosításáról, amely alapján az  átvevő 
önkormányzatok vállalják, hogy a  tőkeemelésen túl az  ingyenes átruházási szerződés megkötését követően 
2019. január 31. napjáig a Balatoni Hajózási Zrt. részére további 1 424 000 000 forint tőkejuttatást biztosítanak.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1140/2018. (III. 26.) Korm. határozata
a miskolci „Y híd” megvalósításáról

A Kormány egyetért a Miskolc tehermentesítő út I. (Vörösmarty u.) és II. ütemének („Y híd”) megvalósításával (a  továbbiakban: 
beruházás), ennek érdekében
 1. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  beruházás megvalósítása, 

valamint a  kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illeték és kincstári díjak finanszírozása érdekében 
gondoskodjanak összesen bruttó 11 620 000 000 forint összegű forrásnak a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
fejezetében történő biztosításáról a 2019–2020. évekre;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: költségvetési törvények tervezése során
 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő 

Részvénytársaság útján gondoskodjon a beruházás megvalósításáról;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2020. december 31.

 3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  beruházás kapcsán a  Magyarország rövid- és 
középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásáról és azok 2022-ig 
történő megvalósításáról szóló 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat, valamint a  Magyarország rövid- és középtávú 
közútfejlesztéseinek 2022-ig történő megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról szóló 1505/2016. (IX. 21.) 
Korm. határozat módosítására irányuló kormány-előterjesztés előkészítéséről és a Kormány elé történő benyújtásáról.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2018. IV. negyedév

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1141/2018. (III. 26.) Korm. határozata
a Hatvani Ipari Park megközelítését szolgáló útfejlesztésről

A Kormány
 1. egyetért a Hatvani Ipari Park M3 autópályáról történő megközelítését szolgáló útfejlesztés szükségességével;
 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő 

Részvénytársaság útján valósítsa meg az 1. pont szerinti projektet;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2020. december 31.

 3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  1.  pont szerinti projekt 
megvalósítása érdekében gondoskodjanak – a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári 
díjakkal együtt – összesen bruttó 2 476 000 000 forint összegű forrás rendelkezésre állásáról a következő ütemezéssel:
a) a 2018. évben a  Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1.  melléklet 

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati 
programok alcím, 28. Kiemelt közúti projektek jogcímcsoporton 63 000 000 forint,

b) a 2019. évben a központi költségvetés Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetében 1 143 000 000 forint,
c) a 2020. évben a központi költségvetés Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetében 1 270 000 000 forint;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: az a) alpont tekintetében a felmerülés ütemében
 a b) alpont tekintetében a 2019. évi központi költségvetés tervezése során
 a c) alpont tekintetében a 2020. évi központi költségvetés tervezése során

 4. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon az  1.  pont szerinti projekt kapcsán a  Magyarország 
rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásáról és azok 
2022-ig történő megvalósításáról szóló 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat, valamint a  Magyarország rövid- 
és középtávú közútfejlesztéseinek 2022-ig történő megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról szóló 
1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat módosítására irányuló kormány-előterjesztés előkészítéséről és a Kormány elé 
történő benyújtásáról.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2018. IV. negyedév

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1142/2018. (III. 26.) Korm. határozata
az Újfehértói Református Általános Iskola és Óvoda elhelyezése rendezéséhez szükséges forrás biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért az Újfehértói Református Általános Iskola és Óvoda elhelyezése rendezésének szükségességével;
 2. támogatja az  iskolafenntartó Újfehértói Református Egyházközség számára az  intézménynek helyt adó épület 

megvásárlását;
 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon 

az  Újfehértói Református Egyházközség részére a  2.  pontban foglalt cél megvalósítása érdekében 200 000 000 forint 
forrás biztosításáról a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési 
hozzájárulások alcím, 9. Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása jogcímcsoport javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1143/2018. (III. 26.) Korm. határozata
a Concerto Akadémia Nonprofit Kft. működési többlettámogatásának biztosításáról

A Kormány
 1.  egyetért a  kiemelkedő jelentőségű és magas művészeti színvonalat képviselő Concerto Akadémia Nonprofit Kft. 

közfeladatai ellátásának támogatásával és az ehhez szükséges források megteremtésével;
 2.  felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon 

az  1.  pont szerinti támogatás érdekében, a  természetben 1094 Budapest, Páva utca 10–12. szám alatt található 
ingatlan tulajdonviszonyának rendezéséhez a 2018. évben szükséges 76 200 000 forint forrás rendelkezésre állásáról 
a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 28. Gazdasági társaságok által 
ellátott feladatok támogatása alcím javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: a felmerülés ütemében

 3.  felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon 
az 1. pont szerinti támogatás érdekében, a Concerto Akadémia Nonprofit Kft. által működtetett Concerto Budapest 
Zenekar hangszerállományának fejlesztéséhez a  2018. évben szükséges 20 000 000 forint forrás rendelkezésre 
állásáról a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
28. Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása alcím javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1144/2018. (III. 26.) Korm. határozata
a Váci Dunakanyar Színház épületének felújításáról, valamint az ehhez szükséges forrás biztosításáról

A Kormány
 1. elkötelezett a magyar kultúra erősítése iránt, ezért egyetért a Váci Dunakanyar Színház felújításával;
 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon 

az  1.  pontban foglalt cél megvalósításához a  Váci Dunakanyar Színház részére 2018. évben 325 080 000 forint 
többletforrás rendelkezésre állásáról a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 
1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 13.  Művészeti 
tevékenységek alcím, 4. Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a felmerülés ütemében
 3. egyetért azzal, hogy az 1. pontban meghatározott beruházás lebonyolítója a Váci Dunakanyar Színház legyen.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1145/2018. (III. 26.) Korm. határozata
a vajdasági magyar közösségek terület- és gazdasági fejlesztési stratégiájában foglalt kamattámogatási 
rendszer működtetésével összefüggő kormányhatározatok módosításáról

A Kormány a vajdasági magyar közösségek terület- és gazdaságfejlesztési stratégiájának ütemezett végrehajtása érdekében
 1. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert és a  nemzetgazdasági minisztert, hogy eltérően a  vajdasági magyar 

közösségek terület- és gazdasági fejlesztési stratégiája végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló 1655/2016. 
(XI. 17.) Korm. határozat (a  továbbiakban: 1655/2016. Korm. határozat) 3.  pontjától, gondoskodjon az  1655/2016. 
Korm. határozat 1. pontjában foglalt kamattámogatási rendszer működtetéséhez 2018-ban szükséges 352 766 553 
forint forrás biztosításáról a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet 
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Államháztartáson kívüli 
szervezetek támogatása alcím, 13. Határmenti gazdaságfejlesztési vajdasági programok támogatása jogcímcsoport 
javára;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2018. június 30.
 2. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert és a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  1655/2016. Korm. határozat 

1. pontjában foglalt kamattámogatási rendszer működtetéséhez 2019–2028. években szükséges forrás biztosításáról 
az alábbi, évek szerinti bontásban gondoskodjon:

A B

év fizetendő kamattámogatás (Ft)

1. 2019 728 046 835

2. 2020 752 622 916

3. 2021 627 459 201

4. 2022 619 872 071

5. 2023 619 872 071

6. 2024 619 872 071

7. 2025 619 872 071

8. 2026 619 872 071

9. 2027 619 872 070

10. 2028 619 872 070
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 

nemzetgazdasági miniszter
Határidő: az adott évi költségvetés tervezése során

 3. A vajdasági magyar közösségek terület- és gazdasági fejlesztési stratégiája végrehajtásához szükséges 
kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1170/2017. (IV. 3.) Korm. határozat 2.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„2. A  Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4c)  bekezdés a)  pontjában biztosított 
jogkörében eljárva a  központi költségvetés XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 2. Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása alcím, 13. Határmenti gazdaságfejlesztési 
vajdasági programok támogatása jogcímcsoport elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzata terhére vállalható 
kötelezettségek mértékét a 2019–2028. évekre az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a 2019. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 728 046 835 forint,
b) a 2020. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 752 622 916 forint,
c) a 2021. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 627 459 201 forint,
d) a 2022. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 619 872 071 forint,
e) a 2023. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 619 872 071 forint,
f ) a 2024. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 619 872 071 forint,
g) a 2025. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 619 872 071 forint,
h) a 2026. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 619 872 071 forint,
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i) a 2027. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 619 872 070 forint,
j) a 2028. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 619 872 070 forint.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1146/2018. (III. 26.) Korm. határozata
egyes nemzetpolitikai célokkal összefüggő központi költségvetési források felhasználásáról, valamint 
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 szóló 2005/2017. (XII. 22.) 
Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány
1.1. egyetért a  kárpátaljai szociális programok támogatása pályázat 2018.  évi megvalósításához szükséges 

további 122 000 000 forint forrás biztosításával, ezért felhívja a  Kormány nemzetpolitikáért felelős tagját, 
hogy a  szükséges forrást – a  Bethlen Gábor Alap irányításáért felelős Bizottság közreműködésével  – 
a  Magyarország 2018.  évi központi költségvetéséről szóló 2017.  évi C.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 
1. melléklet LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet terhére biztosítsa;
Felelős: a Kormány nemzetpolitikáért felelős tagja
Határidő: azonnal

1.2. egyetért az  1.  melléklet szerinti magyarországi és erdélyi szervezetek működésének, tevékenységének 
támogatásával, illetve fejlesztéseinek, beruházásainak megvalósításával 1  511  050 000 forint összegben; 
ezért felhívja a  Kormány nemzetpolitikáért felelős tagját, hogy a  szükséges forrást – a  Bethlen Gábor Alap 
irányításáért felelős Bizottság közreműködésével – a  Kvtv. 1.  melléklet LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet 
terhére, az 1. melléklet szerinti kedvezményezettek részére biztosítsa;
Felelős: a Kormány nemzetpolitikáért felelős tagja
Határidő: azonnal

1.3. egyetért azzal, hogy a Kvtv. 1. melléklet LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet, 4. Nemzetpolitikai célú támogatások 
címen rendelkezésre álló forrásokból 142 600 000 forint a Kvtv. 1. melléklet LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet, 
5. Alapkezelő működési költségei címen kerüljön felhasználásra;

1.4. felhívja a  Kormány nemzetpolitikáért felelős tagját, hogy a  2.  pontban meghatározottak szerint tegye meg 
a szükséges intézkedéseket
a) az 1. mellékletben meghatározott kedvezményezettekkel a támogatási jogviszony létrehozása és
b) a költségvetési támogatások egy összegben, támogatási előlegként történő kifizetése

 érdekében.
Felelős: a Kormány nemzetpolitikáért felelős tagja
Határidő: azonnal

 2. 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 szóló 2005/2017. (XII. 22.) 
Korm. határozatban foglalt a „támogatás” szövegrész helyébe a „támogatások” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1146/2018. (III. 26.) Korm. határozathoz

Támogatási cél Kedvezményezett Összeg forintban 

1.
erdélyi szervezet 

ingatlanvásárlásának, felújításának és 
eszközbeszerzéseinek támogatása

Ábel Egyesület 90 000 000

2.

erdélyi szervezet 
ingatlanberuházásainak, 

eszközbeszerzéseinek, 
gépjárművásárlásának, működésének 

támogatása

Áldás Népesség Egyesület 170 000 000

3.
erdélyi szervezet 

ingatlanberuházásainak és 
eszközbeszerzéseinek támogatása

Haáz Rezső Alapítvány 140 000 000

4.
magyarországi szervezet 

működésének, tevékenységének 
támogatása

Rákóczi Szövetség 35 000 000

5.

erdélyi szervezet működésének, 
ingatlanberuházásainak, 

eszközbeszerzéseinek
támogatása

Romániai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége

496 050 000

6.
magyarországi szervezet egyéb 

eszközbeszerzéseinek támogatása
Trianon Múzeum Alapítvány 350 000 000

7.
erdélyi szervezet 

ingatlanberuházásainak és 
eszközbeszerzéseinek támogatása

Visus Kulturális Egyesület 160 000 000

8.
erdélyi szervezet 

ingatlanberuházásainak és 
eszközbeszerzéseinek támogatása

Zöld Erdély Egyesület 70 000 000

A Kormány 1147/2018. (III. 26.) Korm. határozata
a Debrecen megyei jogú város külterületén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

A Kormány a  termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11.  § (2) és (3)  bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja a  Debrecen Megyei Jogú Város külterületén fekvő, 1.  melléklet 
szerinti földrészleteket, valamint az  ezen földrészletekből a  telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé 
válását követően kialakított földrészleteket.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1147/2018. (III. 26.) Korm. határozathoz

A Debrecen megyei jogú város külterületén fekvő, beruházási célterületté nyilvánított földrészletek helyrajzi számai:
0237/224, 0237/230, 0237/232, 0237/234, 0237/236, 0237/238, 0237/240, 0237/242, 0237/244, 0237/246, 0237/248, 
0237/253, 0237/257, 0251/91, 0251/92, 0254/54, 0254/55, 0254/56, 0254/57, 0254/58, 0254/59, 0254/60, 0254/61, 
0254/62, 0254/66, 0254/67, 0254/68, 0254/69, 0254/70, 0254/71, 0254/72, 0254/73, 0254/74, 0254/75, 0254/76, 
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0254/77, 0254/78, 0254/79, 0254/80, 0254/81, 0254/82, 0254/83, 0254/84, 0254/85, 0254/86, 0254/87, 0254/89, 
0254/90, 0254/91, 0254/92, 0254/93, 0254/94, 0254/95, 0254/96, 0254/97, 0254/98, 0254/101, 0254/102, 0254/103, 
0254/107, 0254/109, 0254/111, 0254/113, 0254/115, 0254/117, 0254/119, 0254/121, 0254/123, 0254/125, 0254/127, 
0254/129, 0254/131, 0254/133, 0254/135, 0254/137, 0254/139, 0254/141, 0254/143, 0254/145, 0254/154, 0254/156, 
0254/158, 0254/160, 0254/162, 0254/164, 0254/166, 0254/168, 0254/170, 0254/172, 0254/174, 0254/180, 0254/186, 
0254/187, 0254/188, 0254/189, 0254/190, 0254/197, 0254/198, 0254/199, 0254/200, 0259/53, 0259/54, 0259/55, 
0259/56, 0259/57, 0259/58, 0259/59, 0259/60, 0259/61, 0259/62, 0259/63, 0259/64, 0259/65, 0259/67, 0259/68, 
0259/69, 0259/71, 0259/73, 0259/74, 0259/75, 0259/76, 0259/77, 0259/78, 0259/106, 0259/107, 0259/108, 0259/109, 
0259/110, 0261/2, 0261/5, 0261/11, 0261/12, 0261/13, 0261/14, 0261/17, 0261/18, 0261/19, 0261/20, 0261/21, 
0261/22, 0261/23, 0261/24, 0261/25, 0261/26, 0261/27, 0261/28, 0261/29, 0261/30, 0261/31, 0261/32, 0261/33, 
0261/34, 0261/35, 0261/36, 0261/37, 0261/38, 0261/39, 0261/40, 0261/41, 0261/42, 0261/43, 0261/44, 0261/45, 
0261/46, 0261/47, 0261/48, 0261/49, 0261/50, 0261/51, 0261/52, 0261/53, 0261/54, 0261/55, 0261/56, 0261/57, 
0261/58, 0261/59, 0261/60, 0261/61, 0261/62, 0261/63, 0261/64, 0261/65, 0261/66, 0261/67, 0261/68, 0261/69, 
0261/70, 0261/71, 0261/78, 0261/79, 0261/80, 0261/81, 0261/82, 0261/83, 0261/84, 0261/85, 0261/86, 0261/87, 
0261/88, 0261/89, 0261/90, 0261/91, 0261/92, 0261/93, 0261/94, 0261/95, 0261/96, 0261/97, 0261/98, 0261/100, 
0261/101, 0261/102, 0261/103, 0261/104, 0261/105, 0261/106, 0261/107, 0261/108, 0261/109, 0261/110, 0261/111, 
0261/112, 0261/113, 0261/114, 0261/115, 0261/116, 0261/117, 0261/118, 0261/119, 0261/120, 0261/121, 0261/122, 
0262/3, 0262/5, 0263/9, 0264/41, 0264/43, 0264/56, 0264/57, 0264/63, 0264/64, 0264/65, 0265/3, 0265/4, 0267/2, 
0267/5, 0267/6, 0267/7, 0267/8, 0267/9, 0267/10, 0267/11, 0267/12, 0267/13, 0267/14, 0267/15, 0267/16, 0267/17, 
0267/18, 0267/19, 0267/20, 0267/21, 0267/22, 0267/23, 0267/24, 0267/25, 0267/26, 0267/27, 0267/28, 0267/29, 
0267/30, 0267/31, 0267/32, 0267/33, 0267/34, 0267/35, 0267/36, 0267/37, 0267/38, 0267/39, 0267/40, 0267/41, 
0267/42, 0267/43, 0267/44, 0267/45, 0267/47, 0267/48, 0267/51, 0267/52, 0267/53, 0267/57, 0267/58, 0267/59, 
0267/60, 0269/4, 0269/43.

A Kormány 1148/2018. (III. 26.) Korm. határozata
a Hernádnémeti nagyközség külterületén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

A Kormány a  termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11.  § (2) és (3)  bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja a Hernádnémeti Nagyközség külterületén fekvő, 1. melléklet szerinti 
földrészleteket, valamint az  ezen földrészletekből a  telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását 
követően kialakított földrészleteket.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1148/2018. (III. 26.) Korm. határozathoz

Hernádnémeti nagyközség külterületén fekvő, beruházási célterületté nyilvánított földrészletek helyrajzi számai:
014/1, 014/2, 014/3, 014/4, 014/5, 014/6, 014/7, 014/8, 014/9, 014/10, 014/11, 015/1, 015/2, 015/3, 015/4, 018/2, 
018/3, 018/4, 018/5, 018/6, 018/7, 018/8, 018/9, 018/10, 018/11, 018/12, 018/13, 018/14, 018/15, 018/16, 018/17, 
018/18, 018/19, 018/20, 018/21, 018/22, 018/23, 018/24, 018/25, 018/26, 018/27, 020/8, 020/9, 020/10, 020/11, 
020/12, 020/13, 020/14, 020/15, 020/16, 043/3, 043/4, 043/5, 043/6, 043/7, 043/8, 043/9, 043/10, 043/11, 048/1, 049, 
050/53, 050/54, 050/55, 050/56, 050/57, 050/58, 050/59, 050/60, 050/61, 050/62, 050/63, 050/64, 050/65, 050/66, 
050/67, 050/68.
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A Kormány 1149/2018. (III. 26.) Korm. határozata
a Szolnok megyei jogú város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

A Kormány a  termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11.  § (2) és (3)  bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja a  Szolnok megyei jogú város külterületén fekvő, az  ingatlan-
nyilvántartás szerint Szolnok külterület 049/3, 049/4, 049/5, 049/6, 049/8, 049/9, 049/11, 049/12, 049/13, 049/14, 
049/15, 049/16 és 049/17 helyrajzi számú földrészleteket, továbbá az ezen földrészletekből telekalakítási eljárások 
befejezését követően kialakított földrészleteket.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1150/2018. (III. 26.) Korm. határozata
a Magyar–Szlovén Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság XVII. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások 
jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyólag tudomásul veszi a Magyar–Szlovén Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság 2017. november 21-én, 

Brdo pri Kranju településen megtartott XVII. ülésén kidolgozott és elfogadott, valamint a  Magyar–Szlovén 
Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság előző ülésén elfogadott ajánlások teljesítésének állásáról folytatott 
kölcsönös tájékoztatást követően fenntartott, az 1. mellékletben közzétett ajánlásokat,

 2. felhívja a  miniszterelnök-helyettest mint a  Kormány nemzetpolitikáért felelős tagját, hogy a  Magyar–Szlovén 
Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság ajánlásainak tudomásulvételéről értesítse az érintett feleket,

Felelős: miniszterelnök-helyettes
Határidő: a határozat közzétételét követő 15. nap

 3. felhívja a feladat- és hatáskörrel rendelkező minisztereket, valamint felkéri a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
elnökét, hogy az  1.  melléklet 1.  pontjában közzétett ajánlások végrehajtásának lehetőségét vizsgálják meg 
az alábbiak szerint:
3.1. az ajánlások 2. alpontja tekintetében

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
belügyminiszter

Határidő: 2018. december 31.
3.2. az ajánlások 3. alpontja tekintetében

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: folyamatos
3.3. az ajánlások 4. alpontja tekintetében

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
külgazdasági és külügyminiszter 
nemzetgazdasági miniszter 
miniszterelnök-helyettes

Határidő: 2018. december 31.
3.4. az ajánlások 5. alpontja tekintetében

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
külgazdasági és külügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2018. december 31.



2012 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 43. szám 

3.5. az ajánlások 6. alpontja tekintetében
Felelős: emberi erőforrások minisztere 

miniszterelnök-helyettes
Határidő: folyamatos

3.6. az ajánlások 7. alpontja tekintetében
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2018. szeptember 30.

3.7. az ajánlások 8. alpontja tekintetében
Felelős: miniszterelnök-helyettes 

Miniszterelnökséget vezető miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2018. december 31.
3.8. az ajánlások 9. alpontja tekintetében

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
miniszterelnök-helyettes

Határidő: folyamatos
3.9. az ajánlások 13. alpontja tekintetében

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos

3.10. az ajánlások 14. alpontja tekintetében
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 

nemzetgazdasági miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2018. december 31.
3.11. az ajánlások 15. alpontja tekintetében

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos

3.12. az ajánlások 17. alpontja tekintetében
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2018. december 31.

3.13. az ajánlások 18. alpontja tekintetében
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 

nemzetgazdasági miniszter
Határidő: folyamatos

3.14. az ajánlások 19. alpontja tekintetében
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 

nemzetgazdasági miniszter
Határidő: folyamatos

3.15. az ajánlások 20. alpontja tekintetében
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2018. december 31.

3.16. az ajánlások 21. alpontja tekintetében
Felelős: emberi erőforrások minisztere 

nemzetgazdasági miniszter
Határidő: folyamatos

3.17. az ajánlások 22. alpontja tekintetében
Felelős: földművelésügyi miniszter
Határidő: 2018. december 31.

3.18. az ajánlások 23. alpontja tekintetében
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos
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3.19. az ajánlások 24. alpontja tekintetében
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos

3.20. az ajánlások 25. alpontja tekintetében
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2018. december 31.

3.21. az ajánlások 27. alpontja tekintetében
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 

nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2018. december 31.

3.22. az ajánlások 28. alpontja tekintetében
Felelős: emberi erőforrások minisztere a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének felkérésével
 nemzeti fejlesztési miniszter a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének felkérésével
Határidő: 2018. december 31.

3.23. az ajánlások 29. alpontja tekintetében
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2018. június 30.

3.24. az ajánlások 31. alpontja tekintetében
Felelős: emberi erőforrások minisztere 

nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2020. december 31.

3.25. az ajánlások 33. alpontja tekintetében
Felelős: emberi erőforrások minisztere 

miniszterelnök-helyettes
Határidő: 2018. június 30.

3.26. az ajánlások 34. alpontja tekintetében
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 

külgazdasági és külügyminiszter 
földművelésügyi miniszter

Határidő: 2018. december 31.
 4. felhívja a  feladat- és hatáskörrel rendelkező minisztereket, hogy az  1.  melléklet 2.  pontjában közzétett ajánlások 

végrehajtásának lehetőségét vizsgálják meg az alábbiak szerint:
4.1. az ajánlások 1. alpontja tekintetében

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
nemzetgazdasági miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2018. december 31.
4.2. az ajánlások 2. alpontja tekintetében

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2018. december 31.

4.3. az ajánlások 4. alpontja tekintetében
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2018. december 31.

4.4. az ajánlások 6. alpontja tekintetében
Felelős: miniszterelnök-helyettes 

emberi erőforrások minisztere 
belügyminiszter

Határidő: folyamatos
4.5. az ajánlások 7. alpontja tekintetében

Felelős: földművelésügyi miniszter
Határidő: folyamatos
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4.6. az ajánlások 8. alpontja tekintetében
Felelős: miniszterelnök-helyettes 

emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2018. április 30.

4.7. az ajánlások 9. alpontja tekintetében
Felelős: miniszterelnök-helyettes 

emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1150/2018. (III. 26.) Korm. határozathoz

 1. A  Magyar–Szlovén Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság 2017. november 21-én, Brdo pri Kranju településen 
megtartott XVII. ülésén az  előző ülésen elfogadott ajánlások teljesítésének állásáról folytatott kölcsönös 
tájékoztatást követően a következő ajánlások fenntartásában állapodott meg:
 1. A KVB továbbra is javasolja a szlovén félnek, hogy az MMÖNK-val együttműködve módosítsa vagy egészítse 

ki az  őshonos magyar nemzeti közösségre vonatkozó ágazati jogszabályokat. Annak keretében – egyebek 
mellett – találjon megoldást a magyar nemzeti önkormányzati közösségek közvetlen finanszírozására.

 A KVB megállapítja, hogy a  nemzetiségileg vegyesen lakott területeken működő helyi önkormányzatok 
társfinanszírozásáról szóló rendeletjavaslat (Uredba o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem 
območju) előkészítése, amely tartalmazni fogja a  pénzösszeg meghatározásának részletes céljait és 
a  kritériumok kialakítását, folyamatban van. A  KVB javasolja a  szlovén félnek, hogy ennek elkészítése 
az MMÖNK előzetes beleegyezésével történjen meg.

 2. A KVB továbbra is javasolja mindkét félnek továbbképzések kidolgozását és megvalósítását a  kétnyelvű 
területen az  MMÖNK és az  OSZÖ által meghatározott kiemelt munkahelyeken dolgozó közalkalmazottak 
továbbképzése tekintetében.

 3. A KVB javasolja a  magyar félnek, hogy az  OSZÖ-vel megkötött, lejáró köznevelési szerződés megújítására 
mindig a hatályvesztést megelőző hónapban kerüljön sor.

 4. A KVB javasolja mindkét félnek, hogy a  továbbiakban is ösztönözze a  két nemzeti közösséget közös 
pályázatok benyújtására.

 A KVB továbbra is javasolja a  szlovén félnek, hogy vizsgálja meg az  uniós fejlesztésű projektek önrész és 
előfinanszírozás biztosításának lehetőségét a muravidéki magyarság számára.

 5. A KVB a  továbbiakban is javasolja mindkét félnek a  Bödeháza–Žitkovci/Zsitkóc útszakasz megépítését 
prioritásként kezelni.

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

 A KVB javasolja mindkét félnek, hogy saját költségvetésükből tegyék lehetővé egy további ifjúsági melléklet 
kiadását a Népújság című lapnál és egy további ifjúsági melléklet kiadását a Porabje című lapnál.

 7. A KVB javasolja a  szlovén félnek, hogy az  ösztöndíjpályázat kiírása előtt az  illetékes minisztérium vegye fel 
a kapcsolatot a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösséggel.

 A KVB üdvözli, hogy a  magyar állam által a  középiskolások számára biztosított nemzetiségi tanulmányi 
ösztöndíjban részesülők között 2013-tól folyamatosan szlovén nemzetiségi diákok is vannak.

 A KVB javasolja a  magyar félnek, hogy tanulmányozza az  évfolyamonként több mint 1 ösztöndíj 
odaítélésének lehetőségét.

 A KVB üdvözli, hogy a  magyar fél ösztöndíjat biztosít azon muravidéki magyar diákok számára, akik 
középiskolai tanulmányaikat Magyarországon végzik.

 8. A KVB mindkét félnek továbbra is javasolja a szorosabb együttműködést mindkét nemzetiséget érintő épített 
örökség védelme területén mindkét fél szakértőinek bevonásával.
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 A KVB megállapítja, hogy a  lendvai vár helyreállítási programja elkészült, de nem került elfogadásra. 
A  KVB mindkét félnek javasolja egy közös munkacsoport felállítását és a  megfelelő helyreállítási program 
elfogadását, amely magában foglalja a  vár képzőművészeti és történeti értékeinek (például a  város felőli 
homlokzaton egykor látható Fekete Madonna-ábrázolásnak) a  kutatására, feltárására, restaurálására 
vonatkozó intézkedéseket is, a  helyreállításra, restaurálásra vonatkozó szakmai követelményekkel/
szabványokkal összhangban. A  KVB javasolja a  szlovén félnek, hogy a  vár felújítása után a  továbbiakban 
is a  muravidéki magyarság gyűjteményeinek, valamint a  magyar közösséghez köthető intézmények és 
szervezetek tevékenységének adjon otthont.

 9. A KVB üdvözli, hogy a magyar fél biztosítja a Szentgotthárdon lévő Szlovén Kulturális és Információs Központ 
kulturális és nonprofit tevékenységének támogatását, valamint javasolja, hogy ezt a  jövőben továbbra is 
biztosítsa.

10. A KVB megállapítja, hogy a Szlovén Köztársaság Kormánya által 2015-ben elfogadott, a 2015 és 2018 közötti 
időszakra vonatkozó, kétnyelvűséggel kapcsolatos jogszabályok végrehajtásáról szóló Intézkedési terv 
(Načrt ukrepov Vlade Republike Slovenije za izvajanje predpisov na področju dvojezičnosti 2015–2018) 
megvalósítása folyamatban van, és javasolja a  szlovén félnek, hogy az  MMÖNK-val együttműködésben 
folytassa az Intézkedési terv gyakorlati megvalósítását a kétnyelvűség helyzetének javítása érdekében.

11. A KVB megállapítja, hogy intézményfenntartási problémák miatt a Lendvai Könyvtár és a Lendvai Művelődési 
és Promóciós Intézet összevonásra került Lendvai Könyvár és Kulturális Központ (a továbbiakban: LKKK) 
néven. A  KVB javasolja a  szlovén félnek, hogy lehetőségeihez mérten – az  MMÖNK kezdeményezésére – 
többletforrást biztosítson a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ magyar tartalmainak megvalósítására.

 A KVB megállapítja, hogy a Szlovén Köztársaság Könyvtárakról szóló törvénye nem teszi lehetővé a Lendvai 
Könyvtár központi magyar nemzetiségi státusát.

 A KVB ismételten javasolja a  szlovén félnek, hogy a  szlovén rendelkezésekkel összhangban vizsgálja meg 
– az alapítóval és a  társalapítóval egyeztetve – a Lendvai Galéria és Múzeum központi magyar nemzetiségi 
státusa rendezésének lehetőségét.

 A KVB javasolja a szlovén félnek, hogy lehetőségeihez mérten – az MMÖNK kezdeményezésére – támogassa 
Lendva Község területén a magyar nemzeti közösség kulturális örökségére vonatkozóan állami közszolgálati 
hatáskörrel rendelkező Lendvai Galéria és Múzeum kulturális tartalmainak további megvalósítását.

12. A KVB javasolja a  szlovén félnek, hogy tanulmányozza a  HOP kivitelezésének lehetőségeit a  második és 
a  harmadik harmadban (4–6. és 7–9. osztály) is, a  kétnyelvűség 50-50%-os nyelvarányának biztosítása 
érdekében a közismereti tantárgyaknál.

 A KVB javasolja a szlovén félnek, hogy tanulmányozza a 2017/2018-as tanévben az Európai Szociális Alapból 
finanszírozott projekt keretében megvalósuló DZD/DIFER (A magyar nyelv, mint második nyelv részleges 
külső differenciálása a  Lendvai Kétnyelvű Középiskolában) projekt beépítésének lehetőségét a  kétnyelvű 
oktatási rendszerbe a Muravidéken.

13. A KVB továbbra is javasolja a  feleknek évfolyamonként egy beiratkozott hallgató (magyar és szlovén nyelv 
tanulása) esetén is a tanulmányi lehetőségek feltételeinek megvizsgálását, és az azzal járó többletköltségek 
biztosításának a lehetőségét az érintett intézmény (ELTE Savaria Egyetemi Központ) számára.

 A KVB javasolja a  magyar félnek, hogy továbbra is tegye lehetővé az  anyanyelv ingyenes tanulását 
az  egyetemek nappali tagozatos hallgatói számára. A  KVB javasolja a  szlovén félnek, hogy vizsgálja meg 
az anyanyelv ingyenes tanulásának lehetőségét az egyetemek nappali tagozatos hallgatói számára.

 A KVB megállapítja, hogy az  Ösztöndíjak odaítéléséről szóló törvény 2013. évi módosítása következtében 
Szlovéniában csökkent a  Rába-vidéki szlovén hallgatók ösztöndíja. A  KVB javasolja a  szlovén félnek, hogy 
az Ösztöndíjak odaítéléséről szóló törvény módosításánál vizsgálja meg magasabb ösztöndíjak lehetőségét 
a Rába-vidéki szlovén hallgatók számára.

 A KVB javasolja mindkét félnek, vizsgálja meg az egyetemi hallgatók visszatérésének lehetőségét a felsőfokú 
tanulmányaik befejezését követően a nemzetiségileg vegyesen lakott területekre.

14. A KVB a továbbiakban is javasolja a feleknek a nemzetiségileg vegyesen lakott térség úthálózatának minőségi 
javítását, felújítását és karbantartását a két nemzeti közösség javaslatai figyelembevételével.

 A KVB javasolja a  magyar félnek, hogy a  Vas megyei közgyűléssel és az  illetékes hatóságokkal 
együttműködve, valamint a  fejlesztési programmal összhangban készítsen ütemtervet a  teljes Rába-vidéki 
úthálózat felújítására és kiépítésére, amely lehetővé teszi a jövőbeli gazdasági és turisztikai fejlődést.

 A KVB megállapítja, hogy a  szlovén fél az  R2-443. számú állami közút felújítási projektjének keretében 
a Lendava/Lendva (Alsólendva)–Pince útszakaszon biztosította a kerékpáros összeköttetés létesítését, amely 
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nagymértékben hozzájárul a  nemzetileg vegyesen lakott terület turisztikai fejlődéséhez, ezért javasolja 
mindkét félnek, hogy vizsgálja meg a  Pince–Tornyiszentmiklós útszakaszon a  kerékpárút létesítésének 
lehetőségét.

15. A KVB továbbra is javasolja mindkét félnek a  két országban folyó akkreditált pedagógiai továbbképzés 
kölcsönös elismerését.

 A KVB javasolja mindkét félnek, hogy továbbra is biztosítsa a Rába-vidék és a Muravidék kétnyelvű iskoláiban 
tanító pedagógusok nyelvi és szakmai továbbképzésének finanszírozását.

 A KVB továbbra is javasolja a szlovén félnek a muravidéki kétnyelvű nevelési-oktatási intézmények szakmai 
munkatársai továbbképzési programjainak teljes mértékű finanszírozását.

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

17. A KVB javasolja mindkét félnek egy gazdasági alapot megteremtő rendszer létrehozását a  Rába-vidéki 
szlovén nemzetiség számára európai uniós források bevonásával is, ahogy ez  a  Szlovéniában élő magyar 
közösség esetében adott.

 A KVB a továbbiakban is reményét fejezi ki, hogy az őshonos nemzeti közösségek gazdasági alapjául szolgáló 
szlovéniai költségvetési források – a hatályos törvénnyel összhangban – vissza nem térítendő támogatásként 
az illetékes nemzetiségi szervezetek programjai alapján kerülnek felhasználásra.

18. A KVB továbbra is javasolja mindkét félnek olyan tevékenységek tervezését, amelyek lehetővé teszik 
a gazdasági fejlődés alapjait képező vállalkozások alapítását a két nemzeti közösség által lakott térségében.

19. A KVB javasolja mindkét félnek, hogy lehetőségeihez mérten támogassa a MURABA ETT működését.
20. A KVB megállapítja, hogy képviselőtestületi határozat született a  szentgotthárdi „Lila ház” néven 

ismert ingatlan galéria céljára történő hasznosításáról. A  KVB javasolja a  feleknek, hogy vizsgálják meg 
a  Magyarországi Szlovének Szövetsége és Szentgotthárd város önkormányzatának bevonásával a  (szlovén 
nemzetiség céljait is szolgáló) galéria kialakításához és későbbi működtetéséhez szükséges források 
biztosításának lehetőségét.

21. A KVB üdvözli a  Szlovén Köztársaság és Magyarország által a  nemzetiségeknek biztosított támogatások 
növekedését, és mindkét félnek javasolja, hogy továbbra is biztosítsák a  nemzetiségek támogatásának és 
a nemzetiségi közösségek fejlődésének lehetőségét.

 A KVB javasolja a szlovén félnek, vizsgálja meg a nemzetiségi önkormányzatok és intézmények finanszírozása 
növelésének lehetőségét.

22. A KVB továbbra is javasolja a  feleknek, tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy az  önkéntes és/vagy 
kötelező továbbképzések anyanyelven is megvalósuljanak, valamint a  két Agrárkamara az  anyanyelven 
elvégzett továbbképzéseket kölcsönösen elismerje a  muravidéki magyar és a  Rába-vidéki szlovén gazdák 
számára.

23. A KVB javasolja a  Magyar–Szlovén, Szlovén–Magyar Nagyszótár magyar és szlovén munkacsoportja 
megkezdett tevékenységének folytatását, összehangolását és befejezését.

24. A KVB ajánlja mindkét félnek, hogy lehetőségeikhez mérten a  jövőben is támogassák a Rába-vidéki Ifjúsági 
Egyesület programjainak megvalósítását.

25. A KVB elvárja mindkét féltől, hogy a  két őshonos nemzetiség lakta területen a  törvénnyel összhangban, 
következetesen gyakorolják a kétnyelvűséget.

 A KVB javasolja a  szlovén félnek, hogy az  MMÖNK által végzett helyzetelemzést követően a  Muravidék 
kétnyelvű területein a  magyar nyelvű földrajzi nevek a  magyar helyesírás szabályai szerint egységesen és 
következetesen jelenjenek meg.

26. A KVB javasolja a  szlovén félnek, hogy vizsgálja meg a  létrejövő lendvai középiskolai kollégium 
működtetéséhez szükséges eszközök biztosításának lehetőségét.

27. A KVB javasolja mindkét félnek, hogy egy találkozó keretében, amelyen részt vesznek mindkét szaktárca 
szakértői, elemezzék a  Beltinci–Lendava/Lendva (Alsólendva)–Rédics vasúti összeköttetés visszaállításának 
lehetőségét.

 A KVB javasolja mindkét félnek az  együttműködést a  Beltinci–Lendava/Lendva (Alsólendva)–Rédics vasúti 
összeköttetés megvalósíthatósági tanulmányának előkészítése érdekében.

28. A KVB üdvözli a magyar fél részéről a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) nemzetiségi 
műsorkészítés javítására tett erőfeszítéseit, és szorgalmazza e feltételek további javítását, különös tekintettel 
a  Magyar Televízió és Rádió Archívumában fellelhető szlovén nemzetiségi anyagok digitalizálására és 
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internetes hozzáférésének biztosítására a  nem kereskedelmi célú hozzáférés jelentős könnyítésére. A  KVB 
javasolja a  feleknek, hogy a  közszolgálati médiaszolgáltatásaikban növeljék a  nemzetiségi tartalmú 
anyanyelvű műsorokat, javítsák e műsorkészítés feltételeit.

 A KVB javasolja mindkét félnek a  személyes és technikai együttműködési lehetőségek további erősítését 
a nemzetiségi műsorkészítés területén.

29. A KVB ismételten javasolja a  magyar félnek, találjon megoldást a  Rába-vidéki mozgókönyvtár („bibliobus”) 
finanszírozásának módjára.

30. A KVB továbbra is javasolja a  szlovén félnek, hogy a  nemzetiségi oktatásra vonatkozó törvény 
módosítása során, valamint a  Felsőoktatásról szóló törvény keretében vizsgálja meg a  Maribori Egyetem 
Bölcsészettudományi Karán működő Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék státusa rendezésének lehetőségét.

31. A KVB javasolja a magyar félnek, hogy EU-s, esetleg nemzeti forrás terhére biztosítsa a szlovén nemzetiség 
számára is a digitális taneszköz-fejlesztést.

32. A KVB javasolja a szlovén félnek, hogy vizsgálja meg egy további szlovén pedagógiai asszisztens küldésének 
a  lehetőségét a  szentgotthárdi általános iskolák és középiskolák részére. A KVB javasolja továbbá a szlovén 
félnek, vizsgálja meg az asszisztensekkel való hosszú távú szerződés megkötésének lehetőségét.

33. A KVB javasolja mindkét félnek, vizsgálja meg Magyarországról érkező óvodapedagógusok alkalmazásának 
lehetőségét a muravidéki kétnyelvű óvodákban.

34. Tekintettel arra, hogy az  EU 2020 utáni kohéziós politikájának formálása megkezdődött, és arra, hogy 
az  Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 174.  cikke jelenleg is úgy rendelkezik, hogy kiemelt 
figyelemben kell részesíteni a határon átnyúló régiókat, a KVB javasolja mindkét félnek, hogy vizsgálják meg 
a közös érdekű kezdeményezéseket az EU intézményei felé a rendelkezés tényleges alkalmazása érdekében.

 2. A Magyar–Szlovén Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság 2017. november 21-én, Brdo pri Kranju településen 
tartott XVII. ülésén a következő ajánlásokat fogalmazta meg a két ország kormányai számára:
1. A KVB javasolja a  feleknek, hogy vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy amennyiben a  Magyarországi 

Szlovének Szövetsége a magyarországi turisztikai (felújításra is felhasználható) pályázaton sikeresen pályázik, 
mindkét fél egyenlő arányban biztosítsa a  pályázati önrészhez szükséges forrásokat a  Szlovén Kulturális és 
Információs Központ (Hotel Lipa) felújításának társfinanszírozásánál.

 A KVB javasolja a  magyar félnek, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a  három országosan kiemelt 
turisztikai desztináció mellé vegyék fel a szlovének által lakott Rába-vidéket is.

2. A KVB javasolja, hogy a magyar fél vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a Kühár Emlékház – Szlovén Tájház 
Felsőszölnökön (Gornji Senik) tervezett és ütemezett felújításának támogatása képezze a prioritások részét.

3. A KVB javasolja a  szlovén félnek, tanulmányozza a  tankönyvek korszerűsítésének és újranyomtatásának 
a lehetőségét a muravidéki kétnyelvű általános iskolák és a középiskola részére.

4. A KVB javasolja, hogy a  magyar fél vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a  Kossics József Kétnyelvű 
Általános Iskola (Felsőszölnök/Gornji Senik) tetőcseréje kerüljön a prioritások közé.

5. A KVB javasolja a szlovén félnek, hogy továbbra is biztosítsa a Mura menti települések árvízvédelmét.
6. A KVB aggodalommal állapítja meg a gyűlöletbeszéd terjedését, és javasolja valamennyi illetékes szervnek, 

hogy hatékonyan lépjen fel a  gyűlöletbeszéd minden formája ellen a  nemzeti kisebbségi csoportok 
védelmében.

7. A KVB mindkét félnek javasolja, hogy az illetékes szervek szenteljenek kiemelt figyelmet a környezetvédelmi 
engedélyek kiadása és felülvizsgálata során a nemzetiségileg vegyesen lakott területeknek is.

8. A KVB javasolja a  feleknek, hogy mindkét országban aláírásukkal minél többen támogassák a  Minority 
SafePack – Egymillió aláírás a  sokszínű Európáért elnevezésű, a  kisebbségi közösségek európai uniós 
jogvédelmének megteremtését célzó Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezést, tekintettel arra, hogy 
olyan ügyről van szó, amely nagymértékben befolyásolhatja hosszú távon a  magyar és a  szlovén őshonos 
nemzeti kisebbség jogainak biztosítását.

9. A KVB javasolja mindkét félnek, vizsgálja meg a  nemzetiségileg vegyesen lakott területeken a  tájházak és 
múzeumok felújításának, működésének és programjai finanszírozásának lehetőségét.
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A Kormány 1151/2018. (III. 26.) Korm. határozata
a Budapest–Kolozsvár nagysebességű vasútvonal részletes megvalósíthatósági tanulmányának 
elkészítéséről

A Kormány a román féllel folytatott külgazdasági egyeztetések figyelembevételével
 1. egyetért a Budapest–Kolozsvár nagysebességű vasútvonal 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 a)  pontja szerinti 
előkészítési fázisára – a  kifizetéshez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illeték és kincstári díj összegével együtt  – 
300  000  000 forint forrást biztosít 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, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére azzal, hogy – figyelemmel az 5. pontban meghatározott 2019. évi 
forrásrész felhasználására is – az előkészítési fázist legkésőbb 2019. december 31-ig kell megvalósítani;

 3. az 1. pont szerinti beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként a nemzeti fejlesztési minisztert jelöli ki;
 4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az 1. pont 

szerinti beruházás előkészítési fázisa finanszírozása érdekében 300 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el 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, 31. Kiemelt célú beruházások támogatása alcím, 10. Vasúthálózat fejlesztése 
jogcímcsoport javára az  1.  melléklet szerint, a  fel nem használt rész tekintetében a  Beruházás Előkészítési Alapba 
történő visszafizetési kötelezettséggel;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: az átcsoportosítás tekintetében azonnal  
a fel nem használt rész visszafizetése tekintetében a  7.  pont a)  alpontja szerinti jelentés 
tudomásulvételét követő 15 napon belül

 5. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  nemzeti fejlesztési miniszter közreműködésével gondoskodjon 
az  1.  pontban meghatározott beruházás előkészítésével összefüggő feladatok – a  4.  pontban biztosított forráson 
felül történő – finanszírozása érdekében a  2019.  évben szükséges – a  kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi 
tranzakciós illeték és kincstári díj összegével együtt – 700 000 000 forint forrás biztosításáról a központi költségvetés 
XVII.  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, Kiemelt célú beruházások 
támogatása alcím, Vasúthálózat fejlesztése jogcímcsoport javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a 2019. évi központi költségvetés tervezése során
 6. egyetért azzal, hogy a 2. pont szerinti előkészítési fázist a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő 

Részvénytársaság (a  továbbiakban: NIF Zrt.) valósítsa meg, és felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy 
– a 4–5. pont szerint biztosított forrás terhére – kössön támogatási szerződést a NIF Zrt.-vel;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a 4. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 7. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy
a) készítsen jelentést a  Korm. rendelet 7.  § (1)  bekezdése szerinti beszámolási kötelezettség teljesítése 

érdekében a  2.  pontban meghatározott előkészítési fázis végrehajtásáról, valamint a  felhasznált forrás 
összegéről;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2020. január 31.

b) az  előkészítési fázis 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: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2020. március 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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2019

1. melléklet az 1151/2018. (III. 26.) Korm. határozathoz

XVII. Nemzeti Fejlesztési 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
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Kiemelt célú beruházások támogatása

246078 10
K3 Dologi kiadások 1 046 338
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 298 953 662

368573 61 Beruházás Előkészítési Alap
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -300 000 000

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
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Kiemelt célú beruházások támogatása

246078 10 300 000 000

368573 61 Beruházás Előkészítési Alap -300 000 000

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

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

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

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

1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2018

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

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

Vasúthálózat fejlesztése

Vasúthálózat fejlesztése

2 példány

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

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


	A Kormány 56/2018. (III. 26.) Korm. rendelete
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	A Kormány 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelete
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	az M4 Abony (Kelet) – Törökszentmiklós (Nyugat) közötti szakasz (Szolnok északi elkerülő) megvalósításáról új Tisza-híd megépítésével, valamint az M4 Törökszentmiklós (Nyugat) – Püspökladány – Berettyóújfalu közötti szakasz előkészítéséhez szükséges felté
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	a Hatvani Ipari Park megközelítését szolgáló útfejlesztésről
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	egyes nemzetpolitikai célokkal összefüggő központi költségvetési források felhasználásáról, valamint a Rákóczi Szövetség „A Magyar Állandó Értekezlet XVI. ülésén támogatott Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés megvalósításának elősegítése céljából nyújt
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	A Kormány 1151/2018. (III. 26.) Korm. határozata
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