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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az igazságügyi miniszter 8/2018. (VI. 4.) IM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendelet 
módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I.  pont 9.  alpontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendelet (a továbbiakban: 
IM rendelet) a következő 1/A. alcímmel egészül ki:
„1/A. Értelmező rendelkezések
3/A. § E rendelet alkalmazásában:
1. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,
2. elszámolható költség: az  európai versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Atr.) 2. § 6. pontja szerinti 
költség,
3. észszerű nyereség: a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső 
piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet (a  továbbiakban: 651/2014/EU 
bizottsági rendelet) 2. cikk 142. pontja szerinti nyereség,
4. működési eredmény: a beruházásnak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 5. pontja szerinti 
hasznos élettartama alatt diszkontált bevételei, csökkentve a  diszkontált működési költségekkel (pl. személyi 
jellegű ráfordítás, anyagköltség, szerződéses szolgáltatás, a  távközlés, az  energia és a  karbantartás költsége, 
bérleti díj, adminisztrációs költség, kivéve az olyan értékcsökkenési és finanszírozási költséget, amelyet beruházási 
támogatásból már fedeztek) és – a  támogatást nyújtó döntése alapján – a  diszkontált észszerű nyereséggel, ha 
a számítás végeredménye pozitív, ellenkező esetben a működési eredmény nulla,
5. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. §-ában meghatározott vállalkozás,
6. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,
7. támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom.”

2. §  Az IM rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.  § A  miniszter felelősségi körébe tartozó feladatok ellátásához szükséges nyomdai, lap- és könyvkiadási 
tevékenységet a  Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., a  fordítási és lektorálási tevékenységet az  Országos 
Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. végzi.”

3. §  Az IM rendelet a következő 6. §-sal egészül ki:
„6. § E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendelet 
módosításáról szóló 8/2018. (VI. 4.) IM rendelettel (a  továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a  Módr. 
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

4. §  Az IM rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.  § Az  1.  mellékletben szereplő, az  IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 
célelőirányzat esetében – amennyiben a támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: 
EUMSZ) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül –
a) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás,
b) a 360/2012/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű közszolgáltatási támogatás,
c) a 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti közszolgáltatásért járó ellentételezés,
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d) az  SA.34770 (2012/N-2) számú európai bizottsági határozat hatálya alá tartozó kulturális célú támogatás 
a  651/2014/EU bizottsági rendelet 53.  cikke szerinti, a  kultúrát és a  kulturális örökség megőrzését előmozdító 
támogatás
nyújtható.”

5. §  Az IM rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.  § (1) A  651/2014/EU bizottsági rendelet 53.  cikke szerinti, a  kultúrát és a  kulturális örökség megőrzését 
előmozdító támogatást a  kedvezményezett – a  651/2014/EU bizottsági rendelet 1.  cikk (3)  bekezdés utolsó 
albekezdése kivételével – nem használhatja a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdés c)–d) pontjában, 
az 1. cikk (3) bekezdés a)–d) pontjában és az 53. cikk (10) bekezdésében meghatározott kizárt ágazatokra, továbbá 
nem nyújtható támogatás
a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás 
visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget,
b) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
c) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére.
(2) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás abban 
az  esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, 
ha az  nem vezet a  csoportmentességi rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában 
meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás vagy támogatási összeg túllépéséhez.
(3) Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, 
regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.
(4) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, 
regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az  irányadó uniós állami 
támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.
(5) Az  azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás bármely egyéb, azonosítható 
elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel 
nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában 
meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható elszámolható 
költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.
(6) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása előtt 
kell figyelembe venni.
(7) A  több részletben kifizetett támogatást a  támogatási döntés időpontja szerinti értékre kell diszkontálni 
a diszkont kamatláb alkalmazásával.
(8) Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére a 651/2014/EU 
bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást, ha annak összege a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését 
előmozdító beruházási támogatás esetén projektenként meghaladja a 150 millió eurónak megfelelő forintösszeget, 
a  kultúrát és a  kulturális örökség megőrzését előmozdító működési támogatás esetén vállalkozásonként évente 
meghaladja a 75 millió eurónak megfelelő forintösszeget.
(9) A  (8)  bekezdés szerinti előzetes bejelentési határértékek nem kerülhetők meg a  projektek mesterséges 
felosztásával.
(10) A  (8)  bekezdés szerinti előzetes bejelentés esetén támogatási döntés az  Európai Bizottság jóváhagyó 
határozatának meghozatalát követően hozható.
(11) A  támogatást nyújtó köteles adatot szolgáltatni a Támogatásokat Vizsgáló Iroda, mint az  állami támogatások 
európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke 
szerinti közzététel céljából a  651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, 500 000 eurónak megfelelő 
forintösszeget meghaladó egyedi támogatásról.
(12) A  (11)  bekezdés szerinti adatszolgáltatás módjára, az  adatszolgáltatással érintett adatok körére és azok 
közzétételére vonatkozó szabályokat az Atr. 18/A–18/D. §-a határozza meg.”

6. §  Az IM rendelet a következő 12/A–12/E. §-sal egészül ki:
„12/A. § (1) A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás beruházási, működési vagy zenei és 
irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatásként nyújtható.
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(2) A  támogatás – a  nyomtatott vagy elektronikus formában közzétett sajtótermék és magazin kivételével – 
a következőkhöz nyújtható:
a) muzeális intézmény, levéltár, könyvtár, művészeti vagy közművelődési intézmény – ideértve a közösségi teret –, 
koncertterem, filmszínház,
b) tárgyi kulturális örökség, régészeti lelőhely, emlékmű, történelmi emlékhely és épület, a  kulturális örökséghez 
kapcsolódó természeti örökség, kulturális vagy természeti örökséggé nyilvánított örökség,
c) a szellemi kulturális örökség valamennyi formája (pl. népi hagyományok, kézművesség),
d) művészeti vagy kulturális esemény, előadás, fesztivál, kiállítás és hasonló kulturális tevékenység,
e) kulturális és művészeti oktatási tevékenység, a  kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és 
támogatásának jelentőségét tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok, ideértve az  új 
technológiák alkalmazását is ezen célokra,
f ) zenei és irodalmi alkotások írása, szerkesztése, gyártása, terjesztése, digitalizálása, kiadása és fordítása.
12/B.  § (1) Beruházási támogatás esetén a  támogatás összege nem haladhatja meg az  elszámolható költség és 
a beruházás megvalósításából származó működési eredmény közötti különbséget.
(2) A működési eredmény mértékét
a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.
(3) A beruházási támogatás elszámolható költségei az immateriális javak és a tárgyi eszköz következő költségei:
a) az  infrastruktúra építésének, korszerűsítésének, bővítésének, megvásárlásának, megőrzésének és fejlesztésének 
költsége, ha az infrastruktúra időbeli vagy térbeli kapacitását évente legalább 80%-ban kulturális célra használják,
b) a  kulturális örökség megszerzésének költsége (pl. a  lízingdíj, a  kapcsolódó illetékek vagy a  kulturális örökség 
áthelyezésének költsége),
c) a  tárgyi és szellemi kulturális örökség védelmének, megőrzésének, újjáépítésének és helyreállításának költsége 
(pl. a  megfelelő körülmények között történő tárolás költsége, a  speciális eszközök, anyagok használatából fakadó 
többletköltség, valamint a dokumentációs, kutatási, digitalizálási és publikációs költség),
d) a  közönség kulturális örökséghez való hozzáférésének javítását szolgáló intézkedések költsége 
(pl.  a  digitalizálással és egyéb új technológiákkal, a  speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek 
javításával kapcsolatos, valamint a  prezentációk, programok és látogatók tekintetében a  kulturális sokszínűség 
elősegítésével kapcsolatos költség),
e) a  kulturális projektek és tevékenységek, együttműködési és csereprogramok, valamint ösztöndíjak költsége 
(pl. a kiválasztási eljárással kapcsolatos marketing és a projekt eredményeként közvetlenül felmerülő költség).
12/C. § (1) Működési támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg a releváns időszakban keletkező 
működési veszteséget.
(2) Működési támogatás esetén a  támogatás a  működési veszteségen felül fedezetet nyújthat az  észszerű 
nyereségre is.
(3) A  működésből származó veszteség és észszerű nyereség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések 
alapján kell meghatározni.
(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak teljesítése – a (3) bekezdéstől eltérően – visszafizetési mechanizmus 
alkalmazásával utólag is biztosítható.
(5) A működési támogatás elszámolható költségei:
a) a  kulturális intézmény vagy örökségi helyszín állandó vagy időszakos tevékenységéhez (pl. kiállításokhoz, 
előadásokhoz, rendezvényekhez és hasonló kulturális tevékenységekhez) kapcsolódó, a  szokásos üzletmenetben 
felmerülő költség,
b) a kulturális és művészeti oktatási tevékenység költsége, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és 
népszerűsítésének fontosságát tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok költsége (pl. az új 
technológiák ezen célokra történő alkalmazásának költsége),
c) a közönség kulturális intézményhez vagy örökségi helyszínhez és tevékenységhez való hozzáférésének javítását 
szolgáló költség (pl. a  digitalizálással, egyéb új technológiákkal és a  speciális szükségletű személyek hozzáférési 
lehetőségeinek javításával kapcsolatos költség),
d) közvetlenül a kulturális projekthez vagy tevékenységhez kapcsolódó működési költség, így különösen
da) az ingatlanok és kulturális helyszínek bérletének, lízingjének költsége,
db) a kulturális projektekhez vagy tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó utazási, anyag- és felszerelési költség,
dc) a kiállítások és díszletek építészeti elemeinek költsége,
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dd) az eszközökhöz, szoftverekhez és felszerelésekhez igénybe vett hitel vagy lízing költsége,
de) az eszközök, szoftverek, felszerelések amortizációja, ha e költséget nem fedezte beruházási támogatás,
df ) szerzői jogi védelem alatt álló alkotásokhoz és egyéb kapcsolódó szellemi tulajdonjogi védelem alatt álló 
tartalmakhoz való hozzáférésre vonatkozó jogokkal kapcsolatos költség,
dg) a marketing költsége,
dh) a projekt vagy tevékenység eredményeként közvetlenül felmerült költség,
e) a kulturális intézmény, örökségi helyszín vagy projekt személyi jellegű ráfordítása,
f ) a külső tanácsadással és külső szolgáltatók által biztosított támogató szolgáltatásokkal kapcsolatos, közvetlenül 
a projekt eredményeként felmerülő költség.
12/D. § A kétmillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó beruházási vagy működési támogatás esetén 
a  támogatás összege a  12/B.  § (1) és (2)  bekezdésében, valamint a  12/C.  § (1)–(4)  bekezdésében meghatározott 
módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható azzal, hogy a  támogatási intenzitás nem haladhatja meg 
az elszámolható költségek 80%-át.
12/E. § (1) A 12/A. § (2) bekezdés f ) pontja szerinti támogatás esetén
a) a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át, vagy
b) a  támogatás összege nem haladhatja meg az  elszámolható költségek és a  projektből származó bevételek 
jelenértékének különbségét azzal, hogy a  bevételeket az  elszámolható költségekből előzetesen vagy 
visszakövetelési mechanizmus alkalmazásával kell levonni.
(2) A zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatás keretében
a) a szerző díjazása (pl. szerzői joggal kapcsolatos költség),
b) a fordító díjazása,
c) a szerkesztő díjazása,
d) az egyéb szerkesztési költség (pl. korrektúrázás, javítás, lektorálás),
e) az elrendezés és nyomdai előkészítés költsége és
f ) a nyomtatás vagy elektronikus közzététel költsége
számolható el.”

7. §  Az IM rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § Amennyiben a támogatás az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül,
a) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás esetén 2021. június 30-ig,
b) a 360/2012/EU bizottsági rendelet szerinti közszolgáltatási csekély összegű támogatás esetén 2019. június 30-ig,
c) a  651/2014/EU bizottsági rendelet 53.  cikke szerinti, a  kultúrát és a  kulturális örökség megőrzését előmozdító 
támogatás esetén 2021. június 30-ig
lehet támogatási döntést hozni.”

8. §  Az IM rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § E rendelet
a) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),
b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást 
nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 
360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114., 2012.4.26., 8–13. o.),
c) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 106.  cikk (2)  bekezdésének az  általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott 
állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 
2012.1.11., 3–10. o.), és
d) a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális 
örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a  sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős 
létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított 
regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a  702/2014/EU rendeletnek a  támogatható 
költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU 
bizottsági rendelettel (HL L 156., 2017.6.20., 1. o.) módosított, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 
108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról 
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szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) I. és II. fejezete, valamint 
53. cikkének
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”

9. §  Az IM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat
a) címében a „2017.” szövegrész helyébe a „2018.” szöveg,
b) J:11 mezőjében az  „áldozatsegítő támogatások igénybevételeinek részletes szabályairól szóló miniszteri 

rendelet” szövegrész helyébe az „a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az  állami kárenyhítésről 
szóló törvény” szöveg,

c) F:14 mezőjében az  „A Magyarország 2016.  évi központi költségvetéséről szóló 2015.  évi C.  törvény 
(a  továbbiakban: Kvtv.) 19.  § (7)  bekezdése” szövegrész helyébe az  „Az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 23/A. § (2) bekezdése” szöveg,

d) G:14 mezőjében az „A Kvtv. 19. § (7) bekezdése” szövegrész helyébe az „Az Ávr. 23/A. § (2) bekezdése” szöveg
lép.

10. §  Hatályát veszti az IM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat
a) D:7 mezőjében a „2016” szövegrész,
b) F:11 mezőjében a „  ,  valamint az  áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 

1/2006. (I. 6.) IM rendelet” szövegrész,
c) 12b–12d sora.

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

  Dr. Trócsányi László s. k.,
  igazságügyi miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1256/2018. (VI. 4.) Korm. határozata
az Árpád-ház Programért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 1.  A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 
2010.  évi XLIII.  törvény (a  továbbiakban: Ksztv.) 31.  § (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, 
az  Árpád-ház Program előkészítésével és megvalósításával összefüggő feladatok végrehajtásának irányítása, 
valamint az  ehhez kapcsolódó kormányzati tevékenység összehangolása érdekében – 2018. május 18. napjától 
2020. május 17. napjáig – Vargha Tamást az  Árpád-ház Programért felelős kormánybiztossá (a  továbbiakban: 
kormánybiztos) nevezi ki.

 2.  Az 1. pont szerinti feladatkörében a kormánybiztos feladata
a) a „Székesfehérvár – Az Ország bölcsője” kiemelt alprogram I. és II. szakaszának megvalósításának irányítása;
b) a „Királyok és szentek. Az Árpádok kora” kiállítás kiemelt alprogram keretében

ba) az  Árpád-ház történelmi művét, annak európai jelentőségét, továbbá az  Árpád-ház uralkodóit, 
szentjeit, az  Árpád-kor kulturális örökségi emlékeit, művészetét bemutató nagyszabású hazai 
kiállítás megvalósításának irányítása Székesfehérváron a Szent István Király Múzeumban,

bb) a  fogadóépület rekonstrukciója előkészítésének, megvalósításának és felügyeletének, 
a megvalósítás pénzügyi, szakmai és egyéb feltételeinek meghatározása,

bc) kapcsolattartás az  alprogram előkészítésében és megvalósításában közreműködő egyéb 
intézményekkel;

c) a horizontális egyéb tudományos-szakmai alprogramok megvalósításának és az ezzel összefüggő feladatok 
végrehajtásának figyelemmel kísérése;

d) az Árpád-ház Program keretében megvalósuló kormányzati és önkormányzati projektek szakmai felügyelete;
e) az a)–d) pontban foglalt feladatok ellátásához kapcsolódóan a kormányzati intézkedések összehangolása.

 3.  A  kormánybiztos a  tevékenységéről a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)  
Korm. rendelet 21. §-a szerint számol be.

 4.  A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök az emberi erőforrások minisztere útján irányítja.
 5.  A kormánybiztos tevékenységét az Emberi Erőforrások Minisztériuma szervezetében működő titkárság segíti.
 6.  A kormánybiztos tevékenységének ellátásáért a Ksztv. 31. § (7) bekezdése szerinti díjazásra és juttatásokra jogosult.
 7.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1257/2018. (VI. 4.) Korm. határozata
a hazafias és honvédelmi nevelésért, illetve az ezzel összefüggő beruházásokért felelős kormánybiztos 
kinevezéséről és feladatairól

 1.  A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 
2010.  évi XLIII.  törvény (a  továbbiakban: Ksztv.) 31.  § (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, 
a Kormány, illetve a miniszterelnök által megjelölt, a hazafias és honvédelmi neveléssel, illetve az ezzel összefüggő 
beruházásokkal kapcsolatos feladatok ellátására 2018. május 18. napjától 2020. május 17. napjáig dr. Simicskó Istvánt 
kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.
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 2.  A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében
a) az érintett tárcákkal együttműködésben vezeti és koordinálja a hazafias és honvédelmi nevelés mint kiemelt 

kormányzati közfeladathoz kapcsolódó stratégia kialakítását, megalkotja a  stratégia végrehajtásához 
szükséges cselekvési terveket,

b) koordinál és együttműködik a  hazafias és honvédelmi nevelésben érintett ágazatokkal a  stratégiában 
meghatározott célok hatékony megvalósítása érdekében, ennek elősegítésére tárcaközi szakértői 
munkacsoportot hoz létre, illetve működtet,

c) felülvizsgálja a  honvédelmi nevelés megvalósításához kapcsolódó közfeladatrendszert, majd végrehajtja 
a szükséges átalakításokat,

d) a hazafias és honvédelmi neveléssel összefüggő közfeladat ellátása érdekében javaslatot dolgoz ki 
elkülönített állami pénzalap létrehozására,

e) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fenntartói Testületének tevékenységét elősegítve és annak útján 
koordinálja és felügyeli a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának 
szakmai fejlesztését,

f ) kialakítja a  lövészet és más, a  hazafias és honvédelmi neveléshez köthető tevékenységek fejlesztési 
rendszerét,

g) a rendelkezésére álló eszközökkel elősegíti a honvédelem ügyének népszerűsítését a társadalomban.
 3.  A  Kormány a  2.  pontban meghatározottak végrehajtása érdekében a  kormánybiztos feladatkörébe utalja 

a lövészetet is kiszolgáló Honvédelmi Sportközpontok beruházásainak előkészítését és megvalósításuk irányítását.
 4.  A  kormánybiztos a  tevékenységéről a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 

Korm. rendelet 21. §-a szerint számol be.
 5.  A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök a Miniszterelnökséget vezető miniszter útján irányítja.
 6.  A kormánybiztos tevékenységét a Miniszterelnökség keretében működő ötfős titkárság segíti.
 7.  A  kormánybiztos az  1.  pont szerinti feladatköre ellátásáért a  Ksztv. 31.  § (7)  bekezdése szerinti díjazásban és 

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1258/2018. (VI. 4.) Korm. határozata
a Magyar Jégkorong Szövetség a magyar jégkorong sport eredményességét elősegítő sportszakmai 
program támogatása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a  Magyar Jégkorong Szövetség a  magyar jégkorong sport eredményességét elősegítő sportszakmai 

programjának a 2018. évben összesen 600 000 000 forint összeggel történő állami támogatásával;
 2. az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

az 1. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében 360 000 000 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, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím 
terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
23. Sporttevékenység támogatása alcím, 6. Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai 
fejlesztését szolgáló feladatok támogatására jogcímcsoport, 1. Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai 
támogatása jogcím javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal
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 3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon az 1. pontban 
meghatározott cél megvalósítása érdekében – a 2. pontban meghatározott költségvetési forráson felül – a 2018.  év 
II. félévében további 240 000 000 forint forrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 6. Az  olimpiai 
mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a  sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására 
jogcímcsoport, 1. Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása jogcím javára.

Felelős: pénzügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 2018. év II. félévében a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1258/2018. (VI. 4.) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

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
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
23 Sporttevékenység támogatása

6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására
298268 1 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása 

K5 Egyéb működési célú kiadások 360 000 000

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet
374873 43 Központi Maradványelszámolási Alap

K5 Egyéb működési célú kiadások -360 000 000
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

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

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

hatása

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

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
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
23 Sporttevékenység támogatása

6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására
298268 1 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása 360 000 000

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
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 360 000 000 360 000 000
Pénzügyminisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L

K I A D Á S O K 

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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