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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 35/2019. (IX. 18.) ITM rendelete
a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjaival kapcsolatos típusjóváhagyási eljárással összefüggésben 
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés e)  pontjában kapott felhatalmazás alapján – a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátási 
határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az  1024/2012/EU és a  167/2013/EU rendelet 
módosításáról, valamint a  97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. szeptember 14-i 
(EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendeletben [a  továbbiakban: (EU) 2016/1628 európai parlamenti 
és tanácsi rendelet] szabályozott hatósági eljárásokért az  eljáró közlekedési hatóság részére az  1.  mellékletben 
meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

2. § (1) Az  igazgatási szolgáltatási díjat a  kérelem, illetve a  regisztrációs dokumentum benyújtásával egyidejűleg kell 
az Innovációs és Technológiai Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú 
számlájára igazoltan befizetni.

 (2) Az  eljárásért fizetett igazgatási szolgáltatási díj a  közlekedési hatóság saját bevétele. A  bevételek beszedésénél, 
elszámolásánál és nyilvántartásánál az  eljáró közlekedési hatóságnak az  államháztartás számviteléről szóló 
kormányrendelet előírásait kell alkalmaznia.

3. §  Az  (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendeletben szabályozott hatósági eljárásokért e  rendelet 
szerint fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakra, az  igazgatási szolgáltatási díjfizetésre kötelezettek körének 
megállapítására az  illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a  továbbiakban: Itv.) 31.  § (1)  bekezdésében, 
valamint a 31. § (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon e rendelet 
tekintetében igazgatási szolgáltatási díjat kell érteni.

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter
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1. melléklet a 35/2019. (IX. 18.) ITM rendelethez

A 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendeletben szabályozott hatósági eljárásokért fizetendő 
igazgatási szolgáltatási díjak

A B

1. Típusjóváhagyási eljárásért motorcsaládonként fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díj

90 130 Ft

2. Típusjóváhagyási eljárás alóli felmentési, a rugalmas végrehajtás engedélyezése 
iránti kérelemre végzett hatósági eljárásért, valamint a típusjóváhagyási 
bizonyítvány módosításáért, kiterjesztéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási 
díj

90 130 Ft

3. Az (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet 37. cikk (1) bekezdése 
szerinti regisztrációért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj

motoronként 6 500 Ft
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 399/2019. (IX. 18.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a 
alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter KSZ-1/1004/3/2019. számú előterjesztésére – Domanics  László 
(névmódosítás előtti neve: Domanics László Vasziljavics; születési hely, idő: Magyarkomját [Szovjetunió], 
1974. május 9.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2019. augusztus 21.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. augusztus 30.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/03962-3/2019.

A Kormány 1532/2019. (IX. 18.) Korm. határozata
állami ingatlan versenyeztetés mellőzésével történő értékesítéséről és egyes kapcsolódó intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  Budapest XIII. kerület belterület, 25459/56 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 

az  1132 Budapest, Visegrádi utca 49. szám alatti, kivett irodaház megnevezésű, 2405  m2 területű ingatlan 
(a továbbiakban: Ingatlan1.) és a hozzá kapcsolódó ingóságok (a továbbiakban: Ingóságok) feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlása a Magyar Államkincstártól (a továbbiakban: MÁK) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő 
Részvénytársasághoz (a továbbiakban: MNV Zrt.) kerüljön;

 2. az 1.  pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca 
nélküli minisztert és a  pénzügyminisztert, hogy az  MNV Zrt. és a  MÁK útján gondoskodjanak az  Ingatlan1. és 
az Ingóságok tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (5) bekezdésében foglaltak alapján 
a tulajdonosi jogok gyakorlásának átruházására vonatkozó szerződés létrejötte érdekében szükséges intézkedések 
megtételéről;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: e határozat közzétételét követő 30 napon belül
 3. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert és az  emberi erőforrások miniszterét, hogy 

az  MNV Zrt. útján gondoskodjanak az  Ingatlan1. és az  Ingóságok Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
részére történő vagyonkezelésbe adása érdekében szükséges intézkedések megtételéről;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2. pont szerinti szerződés létrejöttét követően azonnal
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 4. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert és az  emberi erőforrások miniszterét, hogy 
az  MNV Zrt. útján gondoskodjanak a  Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a  Budapest VII. kerület 
belterület, 33478 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az 1071 Budapest, Damjanich utca 48. szám alatti, 
kivett telephely megnevezésű, 2166 m2 területű ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan2.) felett fennálló vagyonkezelői 
joga megszüntetése érdekében szükséges intézkedések megtételéről;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2. pont szerinti szerződés létrejöttét követően azonnal
 5. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert és a pénzügyminisztert, hogy az MNV Zrt. útján 

gondoskodjanak az  Ingatlan2. MÁK részére történő vagyonkezelésbe adása érdekében szükséges intézkedések 
megtételéről;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a 4. pont szerinti vagyonkezelési szerződés megszüntetését követően azonnal
 6. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 35. § (2) bekezdés n) pontja alapján úgy határoz, hogy az MNV Zrt. 

az  Ingatlan2.-t – egyházmegyei igazgatási központ kialakítása céljából hitéleti tevékenység, valamint az  átvállalt 
közfeladatokhoz kapcsolódó igazgatási tevékenység ellátásának elősegítése érdekében – versenyeztetés 
mellőzésével értékesítse az  Esztergom-Budapesti Főegyházmegye (nyilvántartási száma: 00001/2012-001, 
székhelyének címe: 2500 Esztergom, Mindszenty tér 2.) részére, független ingatlanforgalmi szakértő által 
megállapított forgalmi értéken;

 7. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az  MNV Zrt. útján gondoskodjon 
a  6.  pontban meghatározott adásvételre irányuló szerződés megkötése érdekében szükséges intézkedések 
megtételéről.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: az 5. pont szerinti vagyonkezelési szerződés létrejöttét követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1533/2019. (IX. 18.) Korm. határozata
a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa magyarországi Képviseleti Irodája működtetéséhez 
szükséges intézkedésekről

A Kormány – Magyarország külpolitikai kapcsolatainak erősítése érdekében –
 1. egyetért a  Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa magyarországi Képviseleti Irodájának (a  továbbiakban: 

Iroda) megnyitásával;
 2. egyetért azzal, hogy az Iroda

a) a Budapest belterület 10867/6-13 helyrajzi számú ingatlanegyüttesben, valamint
b) az 1027 Budapest, Medve utca 25–29. szám alatt található ingatlanban
kerüljön elhelyezésre;

 3. felhívja a  miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy – a  Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság útján – gondoskodjon a 2. pont a) alpontja szerinti ingatlanegyüttest jelenleg használó gazdasági 
társaságnak az ingatlanból történő kiköltöztetéséről;

Felelős: miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: a külgazdasági és külügyminiszter által megkötendő vagyonkezelési szerződés aláírásáig

 4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 
a 2. pont a) alpontja szerinti ingatlanegyüttest alkotó ingatlanoknak a Külgazdasági és Külügyminisztérium részére 
történő vagyonkezelésbe adása érdekében;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: e határozat közzétételét követő 30 napon belül



6434 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 155. szám 

 5. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert az  Iroda megnyitásával és működtetésével összefüggő feladatok 
végrehajtására;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2019. október 15.

 6. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. pontban meghatározott feladat megvalósítása érdekében gondoskodjon
a) a 2019. évben a  Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1.  melléklet  

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium központi 
igazgatása cím javára legfeljebb 74 400 000 forint, valamint a  7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
3. Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések alcím, 1. Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, 
önkéntes hozzájárulások jogcímcsoport javára legfeljebb 116 400 000 forint többletforrás biztosításáról,
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

b) a 2020. évben a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet 
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 1. Külgazdaság és Külügyminisztérium központi 
igazgatása cím javára legfeljebb 92 300 000 forint, valamint a  7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
3. Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések alcím, 1. Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, 
önkéntes hozzájárulások jogcímcsoport javára legfeljebb 451 600 000 forint többletforrás biztosításáról,
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során

c) a 2021. évtől a  központi költségvetés XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetében legfeljebb évi  
543 900 000 forint biztosításáról;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: az éves költségvetés tervezése során

 7. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert az  Iroda megnyitásával és működtetésével kapcsolatos beszerzések 
lefolytatására azzal, hogy a bútorbeszerzések mentesülnek a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési 
szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozatban elrendelt beszerzési tilalom alól;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: folyamatos

 8. visszavonja az  Ybl Villa állami tulajdonba kerüléséhez szükséges intézkedésekről szóló 1810/2016. (XII. 20.)  
Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1534/2019. (IX. 18.) Korm. határozata
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Design Kompetencia Központjának létrehozásáról

A Kormány
 1. egyetért a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Design Kompetencia Központjának létrehozásával, a kijelölt helyszínen, 

a tulajdonosi, vagyonkezelési és szervezeti struktúrával együtt;
 2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 

Design Kompetencia Központjának létrehozásához szükséges jogszabályi feltételek kialakításáról;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2019. december 31.

 3. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy felügyelje a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem által 
meghatározott tudományos és üzleti terv végrehajtását;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: folyamatos
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 4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Design Kompetencia Központjának 
működtetése érdekében – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – gondoskodjon 
a  2020–2025. évben szükséges 3  139  000  000 forint költségvetési forrás biztosításáról a  központi költségvetés 
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetében az alábbi évenkénti bontásban:
a) 2020. évben 457 000 000 forint,
b) 2021. évre 545 000 000 forint,
c) 2022. évre 745 000 000 forint,
d) 2023. évre 540 000 000 forint,
e) 2024. évre 472 000 000 forint,
f ) 2025. évre 380 000 000 forint.

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: az a) alpont esetében a felmerülés ütemében 
 a b)–f ) alpont esetében az adott év központi költségvetésének tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1535/2019. (IX. 18.) Korm. határozata
a tatabányai multifunkciós csarnok beruházás megvalósításáról

A Kormány a 2022. évi magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezése érdekben
 1. egyetért a  tatabányai multifunkciós csarnok (a  továbbiakban: Beruházás) az  állami magasépítési beruházások 

megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény (a  továbbiakban: Törvény) szerinti kormányzati magasépítési 
beruházásként történő előkészítésével és megvalósításával, a  2019. évben Budapesten zajló World Urban Games 
sportesemény és a 2022. évi magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez 
szükséges egyes létesítmények megvalósítását szolgáló kiemelten közérdekű beruházások helyszínének 
meghatározásáról szóló 63/2019. (III. 27.) Korm. rendelet 2.  melléklet II.  pontjában foglalt táblázat B:3 mezőjében 
megjelölt ingatlanokon;

 2. egyetért azzal, hogy a  Beruházás során létrejövő felépítmény – a  felépítmény rendeltetésszerű használatához 
szükséges ingyenes földhasználati jog önkormányzat általi biztosítása mellett – a  Magyar Állam tulajdonába, 
valamint Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonkezelésébe kerüljön, és ennek érdekében felhívja 
a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy
a) a Törvény 4.  § (7) és (8)  bekezdése alapján a  Beruházási Ügynökség útján gondoskodjon a  felépítmény 

Magyar Állam általi tulajdonszerzését biztosító megállapodás megkötéséről,
b) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján gondoskodjon a felépítmény és 

annak tartozékai Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő vagyonkezelésbe adásáról;
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: az a) alpont tekintetében azonnal 

a b) alpont tekintetében a Beruházás befejezését követően
 3. a Beruházás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 

1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség 
által vállalható kötelezettség összegét 24 256 135 206 forintban határozza meg;

 4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 
1.  melléklet XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 3. Kiemelt kormányzati 
magasépítési beruházásokkal kapcsolatos kiadások cím, 3. Egyedi magasépítési beruházások alcímének 
a 8. Tatabánya multifunkciós csarnok jogcímcsoporttal történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
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 5. a 3.  pont szerinti összeg 2019. évi részének finanszírozása érdekében az  Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva 2 610 814 098 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal
 6. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter és 

a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával gondoskodjon a  3.  pont szerinti összeg 2020. évi részének 
rendelkezésre állásáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet 
XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezetében;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
 7. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős 

tárca nélküli miniszter bevonásával gondoskodjon a 3. pont szerinti összeg 2021. évi részének biztosításáról;
Felelős: pénzügyminiszter 

Miniszterelnökséget vezető miniszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a 2021. évi központi költségvetés tervezése során
 8. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Beruházás kapcsán a Nemzeti Sportközpontokkal 

létrejött támogatási jogviszonyok lezárásáról;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2020. február 29.

 9. visszavonja a  Modern Városok Program keretében a  Tatabányán megvalósuló multifunkcionális csarnok 
megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról szóló 1644/2017. (IX. 11.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1535/2019. (IX. 18.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások 

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

358951 78 Modern Városok Program
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -2 610 814 098

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
3 Kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokkal kapcsolatos kiadások

3 Egyedi magasépítési beruházások 
381951 8 Tatabánya multifunkciós csarnok

K6 Beruházások 2 610 814 098

Az előirányzat-módosítás 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 előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
forintban

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

358951 78 Modern Városok Program -2 610 814 098

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 2 610 814 098 2 610 814 098

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

Magyar Államkincstár  1 példány

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2019.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító
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A Kormány 1536/2019. (IX. 18.) Korm. határozata
a Győri Gárdonyi Géza Általános Iskola fejlesztéséről

A Kormány a  Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló  
1523/2015. (VII. 31.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében
 1. egyetért a  Győri Gárdonyi Géza Általános Iskola fejlesztésének (a  továbbiakban: Beruházás) programszerű 

kormányzati magasépítési beruházásként történő megvalósításával a  Győr belterület, 4016 helyrajzi számú 
ingatlanon;

 2. egyetért azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek
a) az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 4.  § (7) és 

(8)  bekezdésében foglaltakkal összhangban Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatát mint a  Beruházás 
helyszínéül szolgáló ingatlan tulajdonosát illetik meg térítésmentesen,

b) a Győri Szakképzési Centrum vagyonkezelésébe kerüljenek;
 3. a Beruházás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 

1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség 
által vállalható kötelezettség összegét 358 070 849 forintban határozza meg;

 4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 
1.  melléklet XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 3. Kiemelt kormányzati 
magasépítési beruházásokkal kapcsolatos kiadások cím 4. Programszerű magasépítési beruházások alcímének 
a  3. Tanterem beruházások jogcímcsoporttal, valamint azon belül a  2. Beruházás megvalósítás jogcímmel történő 
kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 5. a 3.  pont szerinti összeg 2019. évi részének finanszírozása érdekében az  Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva 93 376 529 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal
 6. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 

gondoskodjon a 3. pont szerinti összeg 2020. évi részének rendelkezésre állásáról a Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások 
fejezetében;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során a felmerülés ütemében
 7. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Beruházás kapcsán a Nemzeti Sportközpontokkal 

létrejött támogatási jogviszonyok lezárásáról.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2020. február 29.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1536/2019. (IX. 18.) Korm. határozathoz
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások 

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
25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások

340417 51 Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása
K6 Beruházások -93 376 529

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
3 Kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokkal kapcsolatos kiadások

4 Programszerű magasépítési beruházások
3 Tanterem beruházások

381973 2 Beruházás megvalósítás
K6 Beruházások 93 376 529

Az előirányzat-módosítás 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 előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

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

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások

340417 51 Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása -93 376 529

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 93 376 529 93 376 529

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

Magyar Államkincstár  1 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2019.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 

B E V É T E L
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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 Kft.
Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.
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