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III.

18477

Kormányrendeletek

A Kormány 234/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelete
a Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló
Megállapodás kihirdetéséről

1. §		
A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya közötti
gazdasági együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.
2. §		
A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.
3. §		
A Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A KIRGIZ
KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT
Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya, a továbbiakban a „Felek”
kifejezve azon szándékukat, hogy tovább erősítsék a kétoldalú baráti kapcsolatokat,
valamint azon érdeküket, hogy hozzájáruljanak a Felek közötti gazdasági kapcsolatok fejlődéséhez, különösen
a kölcsönösen előnyös gazdasági együttműködés továbbfejlesztéséhez,
meggyőződve a kétoldalú jogszabályi keret elmélyítésének szükségességéről, annak érdekében, hogy kedvező
feltételrendszer és megfelelő jogszabályi alap álljon rendelkezésre a további együttműködéshez, az alábbiakban
állapodtak meg:

1. cikk
1. A Felek, a hatályos nemzeti jogszabályaik és rendelkezéseik által nyújtott kereteken belül, megfelelő intézkedések
meghozatalával támogatják a kölcsönösen előnyös gazdasági együttműködés fejlődését.
2. Jelen Megállapodás az együttműködés következő területeire terjed ki:
a)
a Felek államai gazdasági képességeinek fejlesztésére,
b)
a kétoldalú gazdasági kapcsolatok intenzívebbé tételére, különös tekintettel a beruházásokra, az innovációra,
valamint egyéb gazdasági tevékenységek végrehajtására, melyek hozzájárulnak a kétoldalú külkereskedelmi
forgalom növekedéséhez.

2. cikk
A jelen Megállapodásban rögzített kétoldalú kapcsolatok előmozdítása érdekében, a Felek nemzeti jogszabályaikkal
és rendelkezéseikkel összhangban, jelen Megállapodás 1. cikkében rögzítetteknek megfelelően az együttműködést
az alábbi területeken hajtják végre:
1)
az együttműködés fejlesztése és előmozdítása a következő területeken:
a)
kereskedelem,
b)
ipar és bányászat,
c)
információ és kommunikáció, infokommunikációs technológia,
d)
közlekedés,
e)
környezetvédelem,
f)
oktatás, tudomány és technológia,
g)
építőipar és lakásépítés,
h)
mezőgazdaság, vízgazdálkodás és élelmiszerfeldolgozó-ipar;
i)
turizmus,
j)
bankszektor,
k)
szellemi tulajdonjogok védelme,
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

l)
technikai szabályok, szabványosítás, mérésügy,
m)
egészségügy,
n)
egészségipar és gyógyturizmus,
o)
egyéb területeken történő együttműködés a Felek kölcsönös megegyezése alapján.
beruházási projektek és egyéb tevékenységek biztosítási és finanszírozási mechanizmusainak megkönnyítése,
a gazdasági és szakmai szervezetek, vállalatok, valamint a kereskedelmi és iparkamarák és egyesületek
közötti kapcsolatok előmozdítása, erősítése,
beruházási projektek megvalósítását elősegítő konzultációs, jogi, banki és technikai szolgáltatások fejlesztése,
vásárok, kiállítások, szemináriumok és egyéb események megszervezéséhez és megtartásához szükséges
megfelelő feltételek megteremtése,
vegyesvállalatok alapítása és egyéb gazdasági együttműködési formák előmozdítása,
a gazdaságfejlesztést érintő tapasztalatcsere, ideértve delegációk fogadását és szakértők cseréjét a gazdaság
és a kereskedelem területén,
információcsere a gazdasági tevékenységekre, a beruházásra, a kereskedelemre és a technikai
rendelkezésekre (beleértve a szabványosítást, az akkreditációt, a megfelelőségi értékelést, a mérésügyet,
engedélyek, koncessziók és hozzájárulások kiadását, valamint a szellemi tulajdonjogok védelmét) vonatkozó
jogi szabályozásokkal kapcsolatosan,
az együttműködés egyéb formáinak megvalósítása a Felek egyetértése és határozata alapján.

3. cikk
A Felek előmozdítják bankfiókok és egyéb pénzügyi intézmények felállítását saját államuk területén.

4. cikk
1. A jelen Megállapodás megvalósítása céljából a Felek létrehozzák a Magyar–Kirgiz Gazdasági Együttműködési
Kormányközi Bizottságot (a továbbiakban „Bizottság”).
2. Jelen Megállapodás végrehajtása érdekében, a Bizottságot a Felek képviselőinek a részvételével hozzák létre. A Felek
a Bizottságba egy-egy társelnököt jelölnek. A Bizottság bármely fél kérésének megfelelően felváltva ülésezik a Kirgiz
Köztársaságban és Magyarországon.
3. Szükség szerint, a Bizottság az együttműködés meghatározott területeivel foglalkozó munkacsoportokat hozhat
létre.
4. A Bizottság a munkarendjét az első ülésén maga határozza meg. A Felek államaik hatályos jogszabályaival
összhangban a Bizottság tevékenységével kapcsolatos költségeket önállóan viselik.

5. cikk
A jelen Megállapodás nem befolyásolhatja Magyarország európai uniós tagságából fakadó kötelezettségeit. Ennek
megfelelően jelen Megállapodás rendelkezései sem együttesen, sem önmagukban nem alkalmazhatók, illetve
értelmezhetők olyan módon, mint amelyek érvénytelenítik, módosítják vagy bármely más módon befolyásolják
Magyarországnak különösen az Európai Unió alapját képező Szerződésekből, valamint az Európai Unió jogából
származó kötelezettségeit.
Jelen megállapodás rendelkezései nem érintik a Felek nemzetközi szerződésekben való részvételéből, valamint
nemzetközi szervezetekben való tagságából eredő jogait és kötelezettségeit.
A jelen Megállapodásban szabályozott kérdések tekintetében az egyrészről az Európai Unió és tagállamai,
másrészről a Kirgiz Köztársaság között létrejött, 1995. február 9-én Brüsszelben aláírt Partnerségi és Együttműködési
Megállapodás az irányadó, annak későbbi módosításaival és kiegészítéseivel együtt.

6. cikk
A jelen Megállapodás értelmezésével vagy végrehajtásával kapcsolatos véleményeltéréseket a Felek konzultáció
útján rendezik.

7. cikk
1. Jelen Megállapodás a hatályba lépéshez a Felek belső joga szerint szükséges követelmények teljesüléséről szóló
későbbi írásos diplomáciai értesítés kézhezvételétől számított harmincadik (30.) napon lép hatályba.
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2. Jelen Megállapodás határozatlan időre szól. A jelen Megállapodást bármelyik Fél felmondhatja, e szándékáról
a másik Felet írásban értesíti. Ebben az esetben a jelen Megállapodás a felmondásról szóló értesítés átvételétől
számított hat hónap elteltével szűnik meg.
3. Jelen Megállapodás megszüntetése nem befolyásolja a jelen Megállapodás alapján kötött, illetve végzett
konkrét megállapodások, projektek vagy tevékenységek érvényességét vagy időtartamát az említett konkrét
megállapodások, projektek vagy tevékenységek teljesítéséig, amennyiben a Felek másképp nem döntenek.
4. Jelen Megállapodás rendelkezései a felek közös megegyezése alapján, külön jegyzőkönyvek formájában
módosíthatóak. A jelen Megállapodásra vonatkozó bármilyen módosítás a jelen cikk 1. bekezdése szerint lép
hatályba és a jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi.
Kelt Mauerbach, 2017. július 11 (nap) napján, két eredeti példányban, kirgiz, orosz, magyar, és angol nyelven,
melyeket tekintve mindegyik szöveg egyformán hiteles. A jelen Megállapodás eltérő értelmezése esetén a Felek
az angol nyelvű változatot tekintik irányadónak.
Magyarország
Kormánya részéről

a Kirgiz Köztársaság
Kormánya részéről

Agreement between the Government of Hungary and the Government of the Kyrgyz Republic on
economic cooperation
The Government of Hungary and the Government of the Kyrgyz Republic (hereinafter referred to separately as the
“Party” and collectively as the “Parties”),
Desiring to strengthen the friendly relations between Hungary and the Kyrgyz Republic,
Wishing to expand and develop economic relations on the basis of mutually beneficial cooperation,
Convinced of the necessity of deepening the bilateral legal framework in order to establish favourable conditions
and suitable basis for further cooperation,
Have agreed as follows:

Article 1
1. The Parties shall promote the development of mutually advantageous economic cooperation according to national
law and regulations of the states of the Parties.
2. Cooperation under this Agreement shall include:
a)
development of economic capabilities of the Parties;
b)
intensification of bilateral economic relations, particularly in the sphere of investments, innovations and
implementation of other economic activities with a view to increase the foreign trade turnover.

Article 2
In order to promote bilateral cooperation under this Agreement the Parties in accordance with national laws and
regulations of their states, shall implement the cooperation, referred to in Article 1 of the present Agreement, in the
following areas and forms:
1)
development and promotion of cooperation in the following areas:
a)
trade;
b)
industry and mining;
c)
information and communications, information technology;
d)
transport;
e)
environmental protection;
f)
education, science and technology;
g)
construction and housing;
h)
agriculture, water management and the food processing industry;
i)
tourism;
j)
banking;
k)
protection of intellectual property rights;

18480

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 131. szám

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

l)
technical regulation, standardization and metrology;
m)
health;
n)
health industry and medical tourism
o)
other spheres of cooperation of mutual interest.
facilitation of mechanisms related to the financing and insurance of investment projects and other activities;
encouragement of establishing contacts between commercial and professional organizations, companies,
chambers and associations of the states of the Parties;
development of consulting, legal, banking and technical services that support the implementation of
investment projects;
creation of favourable conditions for organizing and holding trade fairs, exhibitions, seminars and carrying
out other activities;
establishment of joint companies and stimulation of other forms of joint economic activity;
exchange of experience in economic development of the Parties, including exchanges of delegations and
experts in the fields of economy and trade;
exchange of information on legislation that regulates economic activity, investments, trade and technical
regulation (including matters of standardization, accreditation, conformance evaluation (confirmation),
identical measuring, issue of licenses, concessions and permissions, protection of intellectual property rights);
other forms of cooperation determined and agreed upon by the Parties.

Article 3
The Parties shall promote the establishment of bank branch offices and other financial institutions on the territories
of their states.

Article 4
1. The Parties shall establish an intergovernmental Hungarian–Kyrgyz Joint Commission on economic cooperation
(hereinafter referred to as the “Commission”).
2. In order to ensure the implementation of this Agreement, the Commission shall be established with the
participation of the representatives of the Parties. Each Party shall designate a co-chair as the head of the
Commission. The Commission convened upon request of either Party, regularly and alternately in Hungary and in
the Kyrgyz Republic.
3. If necessary, the Commission will establish working groups and subcommittees dealing with certain areas of
cooperation.
4. The rules of procedure of the Commission shall be defined at its first meeting. In accordance with their respective
national legislations of their states, the Parties shall bear the expenses related to the activity of the Commission
individually.

Article 5
This Agreement shall in no way affect the obligations of Hungary as a member state of the European Union.
Consequently, the provisions of this Agreement shall not be applied or interpreted neither in whole, nor in part in
such a way as to invalidate, amend or otherwise affect the obligations of Hungary arising from, in particular, the
Treaties which the European Union is based on, as well as from the laws of the European Union.
The provisions of the present Agreement shall in no way affect the rights and obligations of the states of the Parties
arising from either international agreements, signed by Hungary or the Kyrgyz Republic or from their memberships
in international organizations.
The Agreement on Partnership and Cooperation, establishing partnership between the European Communities
and their Member States, on the one hand, and the Kyrgyz Republic on the other hand, signed on 9th of
February 1995 in Brussels together with all its subsequent amendments and additions, shall prevail in respect of
matters regulated by this Agreement.

Article 6
Any disputes arising from the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled through
consultations between the Parties.
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Article 7
1. The present Agreement shall enter into force on the thirtieth (30) day following the receipt of the last written note
delivered through diplomatic channels, in which the Parties notify each other that their internal procedures required
for the entry into force of the Agreement have been fulfilled.
2. The present Agreement shall be valid for an indefinite period of time. The Agreement shall remain in force for
6 months from the date of receipt of one of the Parties written notice given to the other Party about its intent to
terminate the Agreement.
3. The termination of this Agreement shall not affect the validity or the duration of any specific agreement, project or
activity made under the present Agreement until the completion of such specific agreements, projects or activities,
unless the Parties agree otherwise.
4. The provisions of this Agreement may be amended by mutual consent of the Parties that are formed as separate
protocols, that enter into force in accordance with the procedures set out in paragraph 1 of this Article and shall
become an integral part of this Agreement.
Done at Mauerbach on the 11 day of July 2017 in duplicate each in Hungarian, Kyrgyz, Russian, and English
languages, all of which being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of the present
Agreement, the English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF
HUNGARY
4. §

FOR THE GOVERNMENT OF
THE KYRGYZ REPUBLIC”

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 7. cikk 1. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) A Megállapodás, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak
ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdaságért felelős miniszter gondoskodik.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A Kormány 235/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelete
a szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásokkal összefüggő, valamint egyéb
kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés e) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. §
(1) bekezdés a) pontjában,
a 3. alcím, valamint az 1. és 2. melléklet tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés a), d) és m) pontjában,
a 4. alcím, valamint a 3–7. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
132. § (1) bekezdés d) és n) pontjában, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 34. pontjában,
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 26. pontjában, továbbá a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény 74. § (1) bekezdés 21. pontjában,
az 5. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés
p) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
w) pontjában,
a 6. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 7. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,
a 8. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,
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a 9. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
o) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket
rendeli el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló
29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 17. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § Ha az ellátott a bentlakásos intézményben az intézményi étkezést nem veszi igénybe, az intézményi térítési
díjat az élelmezésre fordított költségekkel csökkentve kell megállapítani.”
2. §		
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 22. §-a
a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A hajléktalan személyek átmeneti szállása külső férőhelyén fizetendő lakhatási költség megállapítása során
a 28. § (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.”
3. §		
Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.)
Korm. rendelet
a)
3. § (1) bekezdés b) pontjában a „– szociális segítésre vagy személyi gondozásra vonatkozó –” szövegrész,
b)
12. §-a,
c)
29. § (3) bekezdése.

2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló
146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 34. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A kiskorú gyermek lakóhelye érvénytelenségének megállapításáról vagy „fiktív” jelzéssel szerepeltetéséről,
továbbá a 36. § (4) bekezdésében meghatározott lakóhelye nyilvántartásba vételéről a jegyző, illetve a járási hivatal
haladéktalanul értesíti a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározott
illetékes család- és gyermekjóléti szolgálatot.”

3. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Gyer.) 2. §-a a következő h) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„h) településszintű lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a bejelentett település
nevével (a fővárosban a kerülettel) megjelölt lakóhely.”
6. §		
A Gyer. 66. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a kérelmező településszintű lakóhellyel rendelkezik, a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli
hozzátartozókat (gondozó család) a 3. számú melléklet A) lap „I. Személyi adatok” pont 3. alpontja alapján kell
meghatározni.”
7. §		
A Gyer. 69. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a kérelmező településszintű lakóhellyel rendelkezik, a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli
hozzátartozókat (gondozó család) a 8. számú melléklet „I. Személyi adatok” pont 2. és 3. alpontja alapján kell
meghatározni.”
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8. §		
A Gyer. 79. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az otthonteremtési támogatásról hozott, az Szt. 18/B. §-ában meghatározott országos nyilvántartásba
rögzítendő döntésnek tartalmaznia kell az ügy elbírálási azonosítóját is.”
9. §

(1) A Gyer. 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Gyer. a 2. melléklet szerinti 8. számú melléklettel egészül ki.

10. §		
A Gyer.
a)
12. § (1) bekezdésében a „polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi
szerv (a továbbiakban: központi szerv)” szövegrész helyébe a „polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartását kezelő szerv” szöveg,
b)
12. § (3) bekezdés a) és b) pontjában a „központi szerv” szövegrész helyébe a „polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartását kezelő szerv” szöveg,
c)
12. § (4) bekezdésében a „központi szervet” szövegrész helyébe a „polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartását kezelő szervet” szöveg,
d)
26/C. § (1) bekezdésében a „polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását vezető szervtől”
szövegrész helyébe a „polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szervtől” szöveg,
e)
53/B. § (2) bekezdés b) pontjában és 69. § (6) bekezdésében a „polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartását vezető szervet” szövegrész helyébe a „polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartását kezelő szervet” szöveg,
f)
69. § (4) bekezdés a) pontjában a „7. számú melléklet szerinti nyilatkozatot” szövegrész helyébe a „8. számú
melléklet szerinti formanyomtatványt” szöveg,
g)
69/A. § a) pontjában a „7. számú melléklet B) pontjának 4., 5. és 6. alpontja” szövegrész helyébe a „8. számú
melléklet II. pontjában foglalt táblázat 4–6. sora” szöveg
lép.
11. §		
Hatályát veszti a Gyer.
a)
7. számú melléklete címében a „gyermektartásdíj megelőlegezéséhez/” szövegrész,
b)
7. számú melléklet „A) Személyi adatok” pont 1. alpontjában a „gyermektartásdíj megelőlegezését kérő
vagy a” szövegrész.

4. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának,
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása
12. §		
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Pr.) 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokat kérelmező lakóhelyeként a polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a bejelentett település neve (a fővárosban a kerület
megjelölése) szerepel (a továbbiakban: településszintű lakóhellyel rendelkező személy), a kérelmezett ellátás
igénylésére szolgáló formanyomtatványon nyilatkozatot tesz a vele életvitelszerűen együtt élő családtagjainak
adatairól.”
13. §		
A Pr. 6/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kormány szociális hatóságként az Szt.
a) 4/A. § (1) bekezdés d) pontja alkalmazása során a szociális feladatkörében eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatalt,
b) 24/B. §-ának alkalmazása során az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságot,
c) 43/A. § (5) bekezdésének alkalmazásában a fellebbezési eljárásra illetékes szociális feladatkörében eljáró fővárosi
és megyei kormányhivatalt
jelöli ki.”
14. §		
A Pr. 17. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az álláskeresőként történő nyilvántartásba vétellel kapcsolatos kérelem elutasításának napjától, illetve
az álláskeresők nyilvántartásából történő törlés napjától szünetel az együttműködési kötelezettsége annak
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a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személynek, akinek álláskeresőként történő nyilvántartásba
vételét az állami foglalkoztatási szerv azért utasította el vagy aki az álláskeresők nyilvántartásából azért került
törlésre, mert az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásból való törlésről szóló
rendelet alapján nem tekinthető aktív munkahelykeresőnek, és ez neki nem felróható. Az együttműködési
kötelezettség szünetelésére okot adó körülmény fennállását az Szt. 25. § (4) bekezdés b) pontja szerinti felülvizsgálat
során vizsgálni kell, és ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy az együttműködési kötelezettség
szünetelésére okot adó körülmény már nem áll fenn, az Szt. 35. § (3) bekezdése szerinti együttműködési
kötelezettség tejesítését vizsgálni kell.”
15. §		
A Pr. 18. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Nem fogadható el a háztartási munka igazolása, ha azt foglalkoztatóként a foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesülő személy közeli hozzátartozója, illetve a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult
személlyel egy lakcímen élő személy adja ki.”
16. §		
A Pr.
a)
1. számú melléklete a 3. melléklet,
b)
2. számú melléklete a 4. melléklet,
c)
2/A. számú melléklete az 5. melléklet,
d)
3. számú melléklete a 6. melléklet,
e)
9. számú melléklete a 7. melléklet
szerint módosul.
17. §		
A Pr. 4. § (4) bekezdésében a „pénzforgalmi” szövegrész helyébe a „fizetési” szöveg lép.

5. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása
18. §		
A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Tkr.) Bejelentési kötelezettség és a finanszírozási szerződés módosítása alcíme a következő
a 12. §-sal egészül ki:
„12. § (1) Ha fejlesztő foglalkoztatás esetén a tárgyévi fejezeti kezelésű előirányzat összege a pályázat elbírálását
követően megemelésre kerül, a miniszter – a Főigazgatóság útján – javaslatot tehet a hatályos finanszírozási
szerződéssel rendelkező fenntartóknak a tárgyévre megállapított feladatmutató megemelésére. Ha a fenntartó
a tárgyévi feladatmutató megemelését elfogadja, a finanszírozási szerződést ennek megfelelően módosítani kell.
(2) Fejlesztő foglalkoztatás esetén az (1) bekezdésben foglaltakon túl a fenntartó
a) a Főigazgatóság felhívására naptári évenként egy alkalommal kérheti a tárgyévi feladatmutató évközi
megemelését,
b) naptári félévenként egy alkalommal kérheti a tárgyévi feladatmutató évközi csökkentését.
(3) A tárgyévi feladatmutató (2) bekezdés szerinti
a) megemelésének elfogadásáról a miniszter az ellátások színvonalára és a rendelkezésre álló források erejéig
– a bizottság javaslatának kikérését követően –,
b) csökkentésének elfogadásáról a Főigazgatóság
dönt. Ha a miniszter, illetve a Főigazgatóság a tárgyévi feladatmutató módosítását elfogadja, a finanszírozási
szerződést ennek megfelelően módosítani kell.”
19. §		
A Tkr. 23. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az alacsonyküszöbű ellátás, az utcai szociális munka, a krízisközpontok és a Biztos Kezdet Gyerekházak 2018. évi
finanszírozására általános pályázatot nem kell kiírni, a 2017. december 31-én hatályos finanszírozási szerződések
hatálya 2018. december 31-éig meghosszabbodik. E szolgáltatások támogatása tekintetében a finanszírozási
időszak 2018. december 31-éig tart.”
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6. A súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet
módosítása
20. §		
A súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Smkr.) 2. § g) pont gb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában
szállítást végző személy: a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy személygépkocsival
történő szállítását írásbeli nyilatkozatban vállaló, gépkocsi vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkező)
„gb) a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személlyel legalább egy éve közös
háztartásban élő, a ga) alpont alá nem tartozó egyenesági rokon vagy testvér,”
21. §		
Az Smkr. a következő 14/E. §-sal egészül ki:
„14/E. § A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásokkal összefüggő, valamint egyéb
kormányrendeletek módosításáról szóló 235/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelettel megállapított 2. § g) pont
gb) alpontját a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

7. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló
327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
22. §		
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Mmr.) a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § A 3. §-ban foglaltaktól eltérően
a) külföldön lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező kérelmező esetén, vagy ha a vizsgálandó személy nem
rendelkezik Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, a megváltozott munkaképességű személyek
ellátásaival kapcsolatos hatósági ügyekben rehabilitációs hatóságként,
b) külföldön lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező kérelmező esetén, vagy ha a vizsgálandó személy
nem rendelkezik Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, rehabilitációs szakértői szervként és
orvosszakértői szervként,
c) a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának tagjai egészségi alkalmasságának felülvizsgálata során az egészségkárosodás mértékének
meghatározásában rehabilitációs szakértői szervként és orvosszakértői szervként, valamint
d) a felsőoktatásban részt vevő hallgatók, illetve a felsőoktatásba jelentkezők diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia
fogyatékosságának megállapítására irányuló eljárásban rehabilitációs szakértői szervként
másodfokon és az a) pontban meghatározott esetben felügyeleti szervként Budapest Főváros Kormányhivatala
országos illetékességgel jár el.”
23. §		
Az Mmr. 2. § (2) bekezdésében az „élő, tartózkodó” szövegrész helyébe a „lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező” szöveg lép.
24. §		
Hatályát veszti az Mmr. 5. § (2) bekezdésében a „ , Budapest Főváros Kormányhivatala” szövegrész.

8. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet módosítása
25. §

(1) A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 5. §-a a következő
(5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A Főigazgatóság továbbképzések minősítésével kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egységének vezetőjét
és ügyintézőit a továbbképzések minősítése során a Főigazgatóság főigazgatója vagy más felettes vezetője nem
utasíthatja, kivéve, ha a továbbképzések minősítésével kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egység vezetőjét
vagy ügyintézőjét feladat ellátására vagy mulasztás pótlására utasítják.”
(2) A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 5. § (8) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(8) A Főigazgatóság ellátja a Szociálpolitikai Tanács és Kollégiumai, valamint a Szociális Ágazati Érdekegyeztető
Fórum működésével kapcsolatos titkársági teendőket.”
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(3) A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 5. §-a a következő
(10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A Főigazgatóság igazolja, hogy a szenvedélybetegek közösségi alapellátását, alacsonyküszöbű ellátását,
nappali ellátását vagy számukra megelőző-felvilágosító szolgáltatást végző szociális szolgáltatók, intézmények,
fenntartók szenvedélybetegség megelőzése érdekében végzett célzott prevenciós programjai megfelelnek-e
a Nemzeti Drogellenes Stratégiában foglalt céloknak és összhangban állnak-e a célzott prevenciós célú hazai
pályázatokkal.”

9. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési
rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
26. §		
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről
szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Biztos Kezdet Gyerekház esetén az igénybevevői nyilvántartásba 2017. december 31-ét követően kell adatot
szolgáltatni.”

10. Záró rendelkezések
27. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1–16. §, a 18. §, a 20. §, a 21. §, a 25. §, a 26. § és az 1–7. melléklet az e rendelet kihirdetését követő nyolcadik
napon lép hatályba.
(3) A 17. § és a 19. § 2018. január 1-jén lép hatályba.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

1. melléklet a 235/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelethez
A Gyer. 3. számú melléklet A) lap Egyéb nyilatkozatok című része helyébe a következő rendelkezés lép:

„IV. Egyéb nyilatkozatok
1. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó, azzal, hogy ezt
a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik),
b) településszintű lakóhellyel rendelkezem [akkor kell aláhúzni, ha lakóhelyeként a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásában a bejelentett település neve (a fővárosban a kerület megjelölése) szerepel; ebben
az esetben az „I. Személyi adatok” pont 1. alpontjában a „Tartózkodási hely” rovatban azt a címet kell feltüntetni, ahol
bejelentés nélkül, életvitelszerűen tartózkodik],
c) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
2. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 131. § (5) bekezdése alapján a hatáskört gyakorló
szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adó- és vámigazgatósága
útján – ellenőrizheti.
3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
4. Kijelentem, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében
helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással
törölni!)”
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2. melléklet a 235/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelethez
„8. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

FORMANYOMTATVÁNY
a gyermektartásdíj megelőlegezéséhez
I. Személyi adatok
1. Kérelmező adatai:
Neve, születési neve: .............................................................................................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ............................................................................................................................................................................................
Állampolgársága (Nem magyar állampolgár esetén fel kell tüntetni, ha a személy bevándorolt, letelepedett,
oltalmazott, menekült vagy hontalan jogállású): .......................................................................................................................................
Lakóhely: oooo irányítószám ............................................... település ......................................... utca/út/tér .............. házszám
............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó
Tartózkodási hely: oooo irányítószám ................................ település ....................................... utca/út/tér ............ házszám
............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó
(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkodási helyet
kell feltüntetni.)
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ): ooo–ooo–ooo
Egyéb elérhetőség1: ..............................................................................................................................................................................................
Számlaszáma2: .........................................................................................................................................................................................................
2. Kérelmezővel közös háztartásban élő gyermek3 adatai:
2.1. akire tekintettel a megelőlegezést kéri:
Neve, születési neve: ...............................................................................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ..............................................................................................................................................................................
Állampolgársága: ......................................................................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ): ooo–ooo–ooo
Oktatási intézmény neve és címe: ......................................................................................................................................................
Neve, születési neve: ...............................................................................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ..............................................................................................................................................................................
Állampolgársága: ......................................................................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ): ooo–ooo–ooo
Oktatási intézmény neve és címe: ......................................................................................................................................................
Neve, születési neve: ...............................................................................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ..............................................................................................................................................................................
Állampolgársága: ......................................................................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ): ooo–ooo–ooo
Oktatási intézmény neve és címe: ......................................................................................................................................................

1
2
3

Nem kötelező, de megadható telefon, e-mail, más elérhetőség.
A folyósítás érdekében szükséges megadni. Ha az ügyfél nem közli, a folyósítás postai úton, a megadott tartózkodási helyre történik.
Ha a jogosultság megállapítását nagykorú gyermek saját jogán kérelmezi, itt kell feltüntetni a kérelmező testvéreit.
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2.2.

akire tekintettel megelőlegezést nem igényel, de a gondozó családhoz tartozik:
Neve, születési neve: ...............................................................................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ..............................................................................................................................................................................
Állampolgársága: ......................................................................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ): ooo–ooo–ooo
Oktatási intézmény neve és címe: ......................................................................................................................................................
Neve, születési neve: ...............................................................................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ..............................................................................................................................................................................
Állampolgársága: ......................................................................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ): ooo–ooo–ooo
Oktatási intézmény neve és címe: ......................................................................................................................................................

3. A gondozó család további tagjai (kérelmezővel közös háztartásban élő, az egy főre jutó jövedelem számítása
szempontjából figyelembe vehető további közeli hozzátartozók pl. házastárs/élettárs)4:
Neve, születési neve: .............................................................................................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ............................................................................................................................................................................................
Állampolgársága: ...................................................................................................................................................................................................
Lakóhelye: .................................................................................................................................................................................................................
Tartózkodási helye: ................................................................................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ): ooo–ooo–ooo
4. A gyermektartásdíj fizetésére kötelezett adatai:
Neve, születési neve: .............................................................................................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ............................................................................................................................................................................................
Állampolgársága: ...................................................................................................................................................................................................
Lakóhelye: .................................................................................................................................................................................................................
Tartózkodási helye: ................................................................................................................................................................................................
Ha a kötelezett lakóhelye, tartózkodási helye külföldön van, az állam megnevezése: ................................................................
Munkáltatója5: .........................................................................................................................................................................................................

4
5

Ha a jogosultság megállapítását nagykorú gyermek saját jogán kérelmezi, itt kell feltüntetni a kérelmezővel közös háztartásban élő szülőt.
A kérelmező által ismert utolsó munkáltató adatait (név, cím, elérhetőség) kérjük megadni.
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II. Jövedelmi adatok
A

B

C

D

A nyilatkozóval
közös
A jövedelmek típusai

A nyilatkozó

háztartásban

A nyilatkozóval közös háztartásban

jövedelme

élő házastárs

élő egyéb rokon jövedelme

Összesen

(élettárs)
jövedelme

1.

Munkaviszonyból,
munkavégzésre/
foglalkoztatásra irányuló
egyéb jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz

2.

Társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
jövedelem

3.

Nyugellátás, megváltozott
munkaképességű
személyek ellátásai (például
rokkantsági, rehabilitációs
ellátás), egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások

4.

A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások (különösen:
GYED, GYES, GYET, családi
pótlék, gyermektartásdíj,
árvaellátás)

5.

Önkormányzat, járási hivatal
és az állami foglalkoztatási
szervek által folyósított
rendszeres pénzbeli ellátások

6.

Egyéb jövedelem
(különösen: kapott tartás-,
ösztöndíj, ingó, ingatlan
vagyontárgy értékesítéséből
származó, értékpapírból
származó jövedelem, kis
összegű kifizetések stb.)

7.

A család összes nettó
jövedelme

8.

A család összes nettó
jövedelmét csökkentő
tényezők (fizetett tartásdíj
összege)

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (az ügyintéző tölti ki): ......................... Ft/hó.
A nyilatkozathoz mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1–6. pontjában feltüntetett jövedelmek valódiságának
igazolására szolgáló iratokat, kivéve a családi pótlék és a GYES igazolását, ha azt nem munkáltatói kifizetőhely
folyósítja, valamint a GYET és a fogyatékossági támogatás (FOT) igazolását.
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III. A gyermektartásdíj-fizetési kötelezettséget megállapító bírósági határozat/végzés adatai
1.
2.
3.
4.

Bíróság megnevezése: ..........................................................................................................................................................................................
Határozat/végzés száma: .....................................................................................................................................................................................
A határozat/végzés jogerőre emelkedésének dátuma: .................... év ........................................ hó .......... nap
Amennyiben a gyermektartásdíjat megállapító határozat/végzés módosításra került, a módosított határozat/végzés
adatai:
4.1. Bíróság megnevezése: ............................................................................................................................................................................
4.2. Határozat/végzés száma: .......................................................................................................................................................................
4.3. A határozat/végzés jogerőre emelkedésének dátuma: .................... év ........................................ hó .......... nap

IV. Nyilatkozatok
1. A kötelezett részéről a gyermektartásdíj tekintetében részösszegű megfizetésre vagy részösszegű behajtásra
került-e sor?
    igen–nem (a megfelelő rész aláhúzandó)
Amennyiben igen, annak időpontja(i) és összege(i): ................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
2. A gyermektartásdíjra jogosult a kötelezettel közös háztartásban él?
    igen–nem (a megfelelő rész aláhúzandó)
3. Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtását megelőzően gyermektartásdíj megelőlegezésben:
o nem részesültem,
o részesültem, a .................... év .............................. hó .......... naptól .................... év .............................. hó .......... napjáig
a ............................................................ gyámhivatal ........................................ számú határozata alapján.
(Az aktuális rész x-szel jelölendő!)
4. A kérelmem alapjául szolgáló okok, tények az alábbiak:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
5. Egyéb nyilatkozatok
5.1. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
5.1.1.
életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó, azzal,
hogy ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási
hellyel is rendelkezik),
5.1.2.
településszintű lakóhellyel rendelkezem [akkor kell aláhúzni, ha lakóhelyeként a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásában a bejelentett település neve (a fővárosban a kerület
megjelölése) szerepel; ebben az esetben az „I. Személyi adatok” pont 1. alpontjában a „Tartózkodási
hely” rovatban azt a címet kell feltüntetni, ahol bejelentés nélkül, életvitelszerűen tartózkodik],
5.1.3.
a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
5.2. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 131. § (5) bekezdése alapján a hatáskört gyakorló
szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adó- és vámigazgatósága
útján – ellenőrizheti.
5.3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Kelt: ............................................................
..........................................................................................
kérelmező (törvényes képviselő) aláírása

................................................................................
kérelmező (nagykorú gyermek) aláírása
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A kérelemhez csatolandó:
–
A gyermektartásdíjat megállapító jogerős bírósági határozat/végzés
–
A középfokú/felsőfokú tanulói/hallgató jogviszony igazolása az alábbi esetekben:
=
középfokú nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányok folytatását igazoló irat6
=
felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányok folytatását igazoló irat7
–
A gyermektartásdíj eredménytelen végrehajtását igazoló, illetve a végrehajtás szünetelését kimondó
6 hónapnál nem régebbi jegyzőkönyv vagy a gyermektartásdíj behajtása iránti eljárás megindítását igazoló
okirat. Ismételt elrendelés, továbbfolyósítás iránti kérelem esetén a bírósági végrehajtó által kiállított
irat arról, hogy a szünetelő végrehajtás nem folytatódott vagy folytatódott, de az eredményéről szóló
jegyzőkönyv még nem áll rendelkezésre.

Akkor kell csatolni, ha a gyermektartásdíjra jogosult gyermek nagykorú, illetve, ha a gondozó családban középfokú tanulmányokat folytató
nagykorú gyermek van.
7
Akkor kell csatolni, ha a gondozó családban felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermek van.”
6

3. melléklet a 235/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelethez
1. A Pr. 1. számú melléklet III. Nyilatkozatok rész 1–3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben kitöltendő], hogy
a) fizetési számlával nem rendelkezem vagy
b) az alábbi fizetési számlával rendelkezem (valamennyi megjelölendő):
– Pénzforgalmi szolgáltató neve: ....................................................................................................................................................................
fizetési számla száma: ......................................................................................................................................................................................
fizetési számlán kezelt összeg ......................................................................................................................................................................
– Pénzforgalmi szolgáltató neve: ....................................................................................................................................................................
fizetési számla száma: ......................................................................................................................................................................................
fizetési számlán kezelt összeg ......................................................................................................................................................................
– Pénzforgalmi szolgáltató neve: ....................................................................................................................................................................
fizetési számla száma: ......................................................................................................................................................................................
fizetési számlán kezelt összeg ......................................................................................................................................................................
– Pénzforgalmi szolgáltató neve: ....................................................................................................................................................................
fizetési számla száma: ......................................................................................................................................................................................
fizetési számlán kezelt összeg ......................................................................................................................................................................
2. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben kitöltendő], hogy
a velem együttélő közeli hozzátartozóm
a) fizetési számlával nem rendelkezik vagy
b) az alábbi fizetési számlával rendelkezik (valamennyi megjelölendő):
– Pénzforgalmi szolgáltató neve: ....................................................................................................................................................................
fizetési számla száma: ......................................................................................................................................................................................
fizetési számlán kezelt összeg ......................................................................................................................................................................
– Pénzforgalmi szolgáltató neve: ....................................................................................................................................................................
fizetési számla száma: ......................................................................................................................................................................................
fizetési számlán kezelt összeg ......................................................................................................................................................................
– Pénzforgalmi szolgáltató neve: ....................................................................................................................................................................
fizetési számla száma: ......................................................................................................................................................................................
fizetési számlán kezelt összeg ......................................................................................................................................................................
– Pénzforgalmi szolgáltató neve: ....................................................................................................................................................................
fizetési számla száma: ......................................................................................................................................................................................
fizetési számlán kezelt összeg ......................................................................................................................................................................
3. Tudomásul veszem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeinek megállapítása érdekében a hatóság
a fentiekben megjelölt pénzforgalmi szolgáltató felé megkereséssel élhet a fizetési számlán kezelt összeg
tekintetében.”
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2. A Pr. 1. számú melléklet Megjegyzés része helyébe a következő rendelkezés lép:
„Megjegyzés:
A vagyoni helyzet vizsgálatakor nem kell figyelembe venni az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint
az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve
átruházott vagyoni értékű jog ellenértékeként a fizetési számlára befizetett összeget.
Ha a kérelmező vagy vele együttélő közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel
rendelkezik, a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Ha
a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye
szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a gépjármű kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni.”

4. melléklet a 235/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelethez
A Pr. 2. számú melléklet 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.3. (A kérelmező részéről:)
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
3.3.1.* életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),
3.3.2. településszintű lakóhellyel rendelkezem, és a kérelem 1.2.6. alpontjában feltüntetett házastársam/élettársam
életvitelszerűen velem él [akkor kell aláhúznia, ha az Ön lakóhelyeként a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásában csak a bejelentett település neve (a fővárosban a kerület megjelölése) szerepel],
3.3.3. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.”

5. melléklet a 235/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelethez
A Pr. 2/A. számú melléklet 3.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.1. (A kérelmező részéről:)
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
3.1.1.** életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),
3.1.2. településszintű lakóhellyel rendelkezem, és a kérelem 1.2.6. alpontjában feltüntetett házastársam/élettársam
életvitelszerűen velem él [akkor kell aláhúznia, ha az Ön lakóhelyeként a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásában csak a bejelentett település neve (a fővárosban a kerület megjelölése) szerepel],
3.1.3. az adatlapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek.”

6. melléklet a 235/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelethez
A Pr. 3. számú melléklet 4.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.3. (A kérelmező részéről:)
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
4.3.1.* életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),
4.3.2. településszintű lakóhellyel rendelkezem [akkor kell aláhúznia, ha az Ön lakóhelyeként a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásában csak a bejelentett település neve (a fővárosban a kerület megjelölése)
szerepel],
4.3.3. a családomban élő, a jelen kérelemben közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen
az enyémmel megegyező lakcímen élnek,
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4.3.4. keresőtevékenységet nem folytatok,
4.3.5. gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy
megváltozott munkaképességű személyek ellátásában nem részesülök,
4.3.6. köznevelési, illetve felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat nem
folytatok,
4.3.7. vállalom az elhelyezkedésem érdekében szükséges, az állami foglalkoztatási szervnél történő nyilvántartásba
vételt és az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködést,
4.3.8. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.”

7. melléklet a 235/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelethez
A Pr. 9. számú melléklet 4.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.3. Kijelentem, hogy
4.3.1.* életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),
4.3.2. településszintű lakóhellyel rendelkezem [akkor kell aláhúznia, ha az Ön lakóhelyeként a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásában csak a bejelentett település neve (a fővárosban a kerület megjelölése)
szerepel],
4.3.3. a jelen kérelemben a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen
az enyémmel megegyező lakcímen élnek,
4.3.4. a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
(* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtennie, ha Ön egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási
hellyel is rendelkezik.)”

A Kormány 236/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelete
a totalitárius diktatúrák áldozatai társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló egyes
kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és
szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről,
továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek
társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet
módosítása
1. §

(1) Az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal
összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes
szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének
rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tmhr.) 15. §-a a következő (9) bekezdéssel
egészül ki:
„(9) E rendeletnek a totalitárius diktatúrák áldozatai társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről
szóló egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 236/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.)
hatályon kívül helyezett rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő, társadalombiztosítási és
munkajogi helyzet rendezésére irányuló eljárásokban sem kell alkalmazni.”
(2) Hatályát veszti a Tmhr. 15. § (6) bekezdése.
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2. Az 1938–1945 közötti időszakban faji vagy nemzetiségi hovatartozás, illetőleg a nácizmus elleni
magatartásuk miatt deportált, munkaszolgálatot teljesített vagy egyéb személyes szabadság
korlátozása alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló
74/1991. (VI. 10.) Korm. rendelet módosítása
2. §

(1) Az 1938–1945 közötti időszakban faji vagy nemzetiségi hovatartozás, illetőleg a nácizmus elleni magatartásuk
miatt deportált, munkaszolgálatot teljesített vagy egyéb személyes szabadság korlátozása alatt állt személyek
társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 74/1991. (VI. 10.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 74/1991. (VI. 10.) Korm. rendelet] a következő 9. §-sal egészül ki:
„9. § E rendeletnek a totalitárius diktatúrák áldozatai társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről
szóló egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 236/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.)
hatályon kívül helyezett rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő, társadalombiztosítási és
munkajogi helyzet rendezésére irányuló eljárásokban sem kell alkalmazni.”
(2) Hatályát veszti a 74/1991. (VI. 10.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése.

3. A volt nyugati hadifoglyok hitelutalványaival kapcsolatos pénzkövetelésekről és nyugdíjuk
kiegészítéséről szóló 51/1992. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása
3. §

(1) A volt nyugati hadifoglyok hitelutalványaival kapcsolatos pénzkövetelésekről és nyugdíjuk kiegészítéséről szóló
51/1992. (III. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 51/1992. (III. 18.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) Az utalványt letétbe helyező személy vagy örököse (a továbbiakban: jogosult) az igényt 1992. december 31-ig
a kárpótlási hatóságnál jelentheti be. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.”
(2) Az 51/1992. (III. 18.) Korm. rendelet 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E rendeletnek a totalitárius diktatúrák áldozatai társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről
szóló egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 236/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.)
megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő, társadalombiztosítási és munkajogi
helyzet rendezésére irányuló eljárásokban is alkalmazni kell.”

4. Az 1951 és 1956 közötti időszakban politikai okból hátrányos megkülönböztetéssel járó katonai
munkaszolgálatot teljesített személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről
szóló 174/1992. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
4. §

(1) Az 1951 és 1956 közötti időszakban politikai okból hátrányos megkülönböztetéssel járó katonai munkaszolgálatot
teljesített személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 174/1992. (XII. 29.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: 174/1992. (XII. 29.) Korm. rendelet) 5. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) E rendeletnek a totalitárius diktatúrák áldozatai társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről
szóló egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 236/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.)
hatályon kívül helyezett rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő, társadalombiztosítási és
munkajogi helyzet rendezésére irányuló eljárásokban sem kell alkalmazni.”
(2) Hatályát veszti a 174/1992. (XII. 29.) Korm. rendelet 4/A. §-a.

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

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes
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A Kormány 237/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelete
az emberi erőforrások miniszterének feladat- és hatáskörébe tartozó európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználására vonatkozó központi beszerző, valamint krízismenedzsment feladatokat ellátó
szerv feladat- és hatásköréről
A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §

(1) E rendelet szabályozza a hatálya alá tartozó szervezeteknek az 1. mellékletben meghatározott humánfejlesztési
feladatokhoz kapcsolódó termékek és szolgáltatások tekintetében az emberi erőforrások miniszterének feladat- és
hatáskörébe tartozó, részben vagy egészben az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból (a továbbiakban:
EFOP) vagy a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Programból (a továbbiakban: RSZTOP) megvalósuló
beszerzésével kapcsolatos feladatait, a beszerzések végrehajtásával összefüggésben fizetendő közbeszerzési díj
mértékét, valamint meghatározza a központosított eljárás részletes szabályait.
(2) E rendelet hatálya kiterjed minden olyan, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
31. § (1) bekezdésében meghatározott jogi személyre, amely az EFOP vagy az RSZTOP vonatkozásában a 2014–2020
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján támogatást igénylőnek vagy
kedvezményezettnek minősül (a továbbiakban: Intézmény).
(3) Az e rendelet szerinti központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó humánfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó
termékek és szolgáltatások felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.
(4) E rendelet alkalmazásában
1.
beszerzés: humánfejlesztési feladatok megvalósítására irányuló, részben vagy egészben EFOP- vagy
RSZTOP-forrásból az 1. mellékletben meghatározott termékek és szolgáltatások tárgyában fizetési
kötelezettség vállalására vonatkozó szerződés megkötésére irányuló eljárás;
2.
központosított közbeszerzési portál: a központi beszerző szerv által működtetett, a (2) bekezdés szerinti
érintett szervezetek e rendeletben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségének
teljesítésére alkalmas adatbázis és az azt megjelenítő webes alkalmazások, amelyek elérési útvonala és címe:
http://humankozbeszerzes.emmi.gov.hu;
3.
humánfejlesztési szolgáltatások: az Intézmény által részben vagy egészben EFOP- vagy RSZTOP-forrásból
megvalósított, az érintett operatív programokban meghatározott célkitűzések elérése érdekében a szakmai
célokhoz közvetlenül kapcsolódó termékek vagy szolgáltatások;
4.
szállító: a központosított közbeszerzési rendszer keretében lefolytatott eljárás eredményeképpen
keretmegállapodást, egyedi közbeszerzési szerződést kötő vagy a központi beszerző szerv által működtetett
dinamikus beszerzési rendszerhez csatlakozó ajánlattevő.

2. A központi beszerző szerv kijelölése, feladatköre
2. §

(1) A Kormány a humánfejlesztési szolgáltatásokhoz kapcsolódó központosított közbeszerzések tekintetében
ajánlatkérésre feljogosított szervezetként kizárólagos joggal a Központi Humánfejlesztési Nonprofit Kft.-t
(a továbbiakban: Nkft.) jelöli ki.
(2) Az Nkft. mint központi beszerző szerv ellátja a humánfejlesztési szolgáltatásokhoz kapcsolódó központosított
közbeszerzési rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat, valamint az e rendeletben szabályozott módon és
mértékben lebonyolítja a központosított közbeszerzési rendszer keretén belül megvalósítandó közbeszerzéseket.
(3) Az Nkft. a (2) bekezdés szerinti tevékenysége körében a következő feladatokat látja el:
a)
az Intézmények által elektronikusan, a központosított közbeszerzési portálon keresztül szolgáltatott adatok
alapján összesíti és adatbázisba rendszerezi az igénybejelentéseket,
b)
az igénybejelentésekre vonatkozó adatbázist folyamatosan frissíti, ennek figyelembevételével megtervezi
és előkészíti a központosított közbeszerzési rendszer keretén belül megvalósítandó közbeszerzéseket és
a lefolytatandó beszerzési, valamint közbeszerzési eljárásokat,
c)
kezeli és frissíti a központosított közbeszerzési adatbázisból történő lekérdezéseket,
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d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)

3. §

működteti a központosított közbeszerzési portált, azon közzéteszi a központosított közbeszerzési rendszer
használata során teljesítendő adatszolgáltatás adatlapjait és mintáit,
a központosított közbeszerzési rendszert érintő, az adatszolgáltatási és egyéb kötelezettségek teljesítéséhez
szükséges adatokat a központosított közbeszerzési portálon folyamatosan közzéteszi,
együttműködik a központosított közbeszerzési rendszer keretében feladatot ellátó egyéb szervezetekkel,
valamint a kötelezettségvállalásokat nyilvántartó államháztartási szervekkel,
az Intézmények adatszolgáltatása alapján figyelemmel kíséri a megrendelések teljesítését,
a központosított közbeszerzési eljárások eredményeként létrejött keretszerződések és keretmegállapodások
hatályos szövegét – összhangban a Kbt. 44. és 45. §-ában foglaltakkal – közzéteszi a központosított
közbeszerzési portálon,
ellátja a jogszabályok által központi beszerző szerv hatáskörébe utalt feladatokat,
e rendelet szerinti feladataival összefüggésben a közbeszerzésekért felelős miniszter által vezetett
minisztérium részére, lekérdezésre haladéktalanul adatot szolgáltat.

(1) Az Nkft. a részben vagy egészben EFOP- vagy RSZTOP-forrásból megvalósuló projektek esetén kizárólagos joggal
– a Korm. rendelet 91. §-a szerinti projektfelügyeleti eljárás során megfogalmazott javaslat és az irányító hatóság
erre irányuló döntése alapján mint a kedvezményezett konzorciumi partnere – a projektbe való belépéssel veheti át
azon adminisztrációs vagy menedzsmentproblémákkal küzdő – nemzetgazdasági, illetve abszorpciós szempontból
kiemelt jelentőségű – projektek menedzsmenttevékenységét, amelyeknél a megvalósítás jelentős késedelmének,
tartós akadályba ütközésének vagy meghiúsulásának veszélye felmerül.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az Nkft. legfeljebb a projektben tervezett menedzsmentköltségek erejéig,
a projektben ellátott tevékenysége során felmerült ráfordításai arányában jogosult támogatásra.
(3) Az Nkft. projektbe való belépésére a Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatási szerződés
módosításával kerülhet sor.

3. A központosított közbeszerzési rendszerhez való csatlakozás
4. §		
A központosított közbeszerzési rendszerhez való csatlakozás önkéntes. Az önkéntes csatlakozásra az 1. §
(2) bekezdése szerinti érintett szervezetek jogosultak.
5. §

(1) Az 1. § (2) bekezdése szerinti érintett szervezet a csatlakozási igényét az Nkft. által meghatározott módon jelentheti
be. Az Nkft. a hiánytalan csatlakozási igényt 15 napon belül visszaigazolja, nem megfelelően kitöltött csatlakozási
igény esetén pedig a hiányok megjelölésével felhívja az 1. § (2) bekezdése szerinti érintett szervezetet a hiányok
pótlására.
(2) Azon 1. § (2) bekezdése szerinti érintett szervezet, melynek csatlakozási igényét az Nkft. visszaigazolta
(a továbbiakban: csatlakozott szervezet), az adatának változása esetén a módosult adatot az adatváltozás
bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles az Nkft. által meghatározott módon bejelenteni.

4. A központosított közbeszerzési rendszerbe való igénybejelentés
6. §

(1) A csatlakozási igény elfogadását követően a csatlakozott szervezet – az Nkft. által jóváhagyott – igénybejelentése
alapján jogosult az Nkft. által kötött keretszerződések terhére történő megrendelésre, az Nkft. által megkötött
keretmegállapodások alapján a 9. § (3)–(5) bekezdése szerinti eljárások lefolytatására, valamint az Nkft. által
működtetett dinamikus beszerzési rendszer használatára.
(2) A csatlakozott szervezetek igénybejelentésének jóváhagyása során az Nkft. köteles figyelemmel lenni a Kbt. 104. §
(4) bekezdésében foglaltakra, valamint arra, hogy az adminisztrációs vagy menedzsmentproblémákkal küzdő
– különösen nemzetgazdasági, illetve abszorpciós szempontból kiemelt jelentőségű – projekteket megvalósító
kedvezményezettek folyamatos ellátottsága biztosított legyen. Ennek érdekében az Nkft. elutasítja a beszerzési
igényt, ha
a)
a keretmegállapodás vagy keretszerződés megkötésére irányuló eljárás megindításának időpontjában
a szervezet nem rendelkezett EFOP vagy RSZTOP projekt keretében megkötött támogatási szerződéssel,
b)
az igénybejelentéssel érintett keretmegállapodásban vagy keretszerződésben meghatározott mennyiség
nyolcvan százaléka teljesült, vagy
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c)

a bejelentett igény jóváhagyása veszélyeztetné az adminisztrációs vagy menedzsmentproblémákkal
küzdő – különösen nemzetgazdasági, illetve abszorpciós szempontból kiemelt jelentőségű – projekteket
megvalósító kedvezményezettek igényeinek kielégítését.
(3) Az Nkft. a bejelentett igény elutasítása esetén azt a csatlakozott szervezet felé 30 napon belül indokolni köteles.

5. Az egyedi eljárásokra vonatkozó speciális rendelkezések
7. §		
A csatlakozott szervezet az 1. mellékletben meghatározott termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó beszerzéseire
a Kbt.-t és az e rendeletben foglalt eljárási szabályokat köteles alkalmazni.
8. §

(1) A csatlakozott szervezet köteles az Nkft. által meghatározott útmutató alapján az 1. mellékletben meghatározott
termékekkel és szolgáltatásokkal összefüggésben
a)
a részben vagy egészben EFOP- vagy RSZTOP-forrásból megvalósuló projektre vonatkozó, 1. melléklet
szerinti szolgáltatásokat és termékeket tartalmazó beszerzési tervet a beszerzési terv elfogadásától, valamint
a beszerzési terv módosításának elfogadásától számított 15 napon belül,
b)
a beszerzésre vonatkozó igényét a megvalósítás megkezdését megelőzően legalább 30 nappal,
c)
a rendkívüli sürgősséget igénylő beszerzésre vonatkozó igényét haladéktalanul,
a központosított közbeszerzési portálon keresztül megküldeni.
(2) Ha az Nkft. a rendkívüli sürgősségű eljárást az eset összes körülményei alapján nem tartja indokoltnak,
a beszerzési igényt elutasítja. Az elutasítás nem akadálya a beszerzési igény (1) bekezdés b) pontja szerinti ismételt
előterjesztésének. Az e bekezdésben foglaltak szerint elutasított beszerzési igényt csak akkor lehet az (1) bekezdés
c) pontja alapján ismételten előterjeszteni, ha a rendkívüli sürgőséggel kapcsolatban olyan új körülmény merült fel,
melyet az első előterjesztés során az Nkft. nem vizsgált.

6. A központosított közbeszerzési rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok
9. §

(1) A csatlakozott szervezet részére szükséges, az 1. mellékletben meghatározott humánfejlesztési feladatokhoz
kapcsolódó termékek és szolgáltatások beszerzése érdekében az Nkft. közbeszerzési eljárást folytat le.
(2) Az Nkft. keretmegállapodást, közbeszerzési szerződést köthet, valamint dinamikus beszerzési rendszert
üzemeltethet.
(3) Ha az Nkft. egy vagy több ajánlattevővel olyan keretmegállapodást kötött, amely
a)
az annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés (szerződések) minden feltételét
kötelező erővel tartalmazza, a csatlakozott szervezet a közbeszerzését a keretmegállapodásban
meghatározott feltételeknek megfelelően a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja vagy 105. § (2) bekezdés
a) pontja szerint közvetlen megrendeléssel, vagy ha a keretmegállapodásban ennek a lehetőségét az Nkft.
kikötötte, akkor a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerinti írásbeli konzultációval vagy a Kbt. 105. §
(2) bekezdés b) pontja szerinti verseny újranyitásával valósítja meg,
b)
nem tartalmazza az annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés (szerződések)
minden feltételét, vagy azokat nem kötelező erővel tartalmazza, a keretmegállapodásban rendelkezni kell
arról, hogy annak alapján a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli konzultációt vagy a Kbt. 105. §
(2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitását az Nkft. bonyolítja le.
(4) A verseny újranyitása esetén – ha erre lehetőség nyílik, és a rendelkezésre álló fedezet is biztosítja a lehetőségét –
minden esetben meg kell jelölni a második legkedvezőbb ajánlattevőt is. Ha az az ajánlattevő, akitől a több
ajánlattevővel kötött keretmegállapodás alapján az adott termék vagy szolgáltatás megrendelhető, a megrendelést
határidőben nem tudja teljesíteni, a csatlakozott szervezet az ellátás biztonsága érdekében jogosult a soron
következő legkedvezőbb ajánlattevőtől megrendelni az adott terméket vagy szolgáltatást. Ez nem érinti a nyertes
ajánlattevő felelősségét a teljesítés elmaradásáért.
(5) Ha az Nkft. dinamikus beszerzési rendszert üzemeltet, a csatlakozott szervezet köteles a Kbt. 107. § (7) bekezdése
szerint eljárni a rendszer alkalmazása során.
(6) A szállító köteles a megrendelésekre és a szállításokra vonatkozó dokumentumok megküldésével
a keretmegállapodások alapján teljesített megrendelésekről, valamint a szállított humánfejlesztési szolgáltatások és
az azokhoz kapcsolódó termékek mennyiségéről és értékéről az Nkft.-t értesíteni.
(7) Ha az Nkft. a (2) és (3) bekezdés alapján keretmegállapodást köt, a Kbt. 37. § (4) bekezdése szerinti, a közbeszerzési
eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetményt az Nkft. teszi közzé.
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10. §		
Az Nkft. mint központi beszerző szerv által lebonyolított beszerzésekért a beszerzéssel érintett, a központosított
beszerzéshez csatlakozott szervezet az Nkft. részére közbeszerzési díjat köteles fizetni. A központosított
közbeszerzési díjat a feladatellátással összefüggő ráfordítások figyelembevételével kell megállapítani. A díj
mértéke a központosított közbeszerzések keretében bármilyen formában – közvetlen megrendeléssel, írásbeli
konzultációval, versenyújranyítással – megvalósított egyedi közbeszerzések, beszerzések általános forgalmi adó
nélkül számított értékének 2%-a, de legfeljebb nettó kétmillió forint.

7. Záró rendelkezések
11. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

1. melléklet a 237/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelethez
Humánfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó termékek és szolgáltatások
1. Humánfejlesztéshez kapcsolódó szakmai
a)
kutatási feladatok,
b)
stratégiai tervezési, tanácsadási, folyamatszervezési feladatok,
c)
statisztikai, elemzési feladatok,
d)
közvéleménykutatási feladatok,
e)
felmérések, elemzések előállításával kapcsolatos feladatok,
f)
tartalomkészítési feladatok (szöveges),
g)
tartalomkészítési feladatok (online, vegyes),
h)
tanácsadási feladatok
2. Komplex rendezvényszervezési feladatok (humánfejlesztéshez kapcsolódó, kifejezetten szakmai rendezvények,
szakmai műhelyek szervezése, az ehhez kapcsolódó szállodai és éttermi szolgáltatások, adott esetben helyszín és
a helyszínhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások beszerzésével)
3. Képzésszervezési feladatok (kifejezetten pedagógus-továbbképzések szervezése, előadók, helyszín beszerzése)
4. Képzésszervezési feladatok (egyéb továbbképzések, felnőttképzések szervezése, előadók, helyszín beszerzése)
5. Adatrögzítési feladatok
6. Szállítási, szállítmányozási feladatok
7. Raktározási feladatok
8. Az EFOP vagy RSZTOP operatív programokban meghatározott célkitűzések elérése érdekében, a szakmai célokhoz
közvetlenül kapcsolódó termékek vagy immateriális javak beszerzése
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A Kormány 238/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelete
a tartós külszolgálathoz kapcsolódó felkészítésről
A Kormány
a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 15. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 16. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 3. pont b) alpontjában,
valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény
340. § 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §

(1) E rendelet hatálya
a)
a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériummal (a továbbiakban: minisztérium), valamint
b)
– a 3. § és a 4. § kivételével – az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által vezetett
minisztériummal
kormányzati szolgálati jogviszonyban álló, tartós külszolgálati pályázatot nyert kormánytisztviselőkre, kormányzati
ügykezelőkre, valamint a külképviselet által foglalkoztatott házastársra (a továbbiakban együtt: felkészülő) terjed ki.
(2) E rendelet 2. § 4. és 5. pontjának, valamint 12. § (1) és (2) bekezdésének hatálya a minisztériummal kormányzati
szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselőkre, valamint kormányzati ügykezelőkre is kiterjed.
(3) E rendelet 6. § (2) bekezdésének, valamint 10. § (7) bekezdésének hatálya a felkészülőnek a külképviseletekről és
a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Külszoltv.) 2. § 8. pontja szerinti házastársára
(a továbbiakban: házastárs) is kiterjed.
(4) E rendelet 12. § (1) és (2) bekezdésének hatálya a minisztérium, a külpolitikáért felelős miniszter irányítása vagy
felügyelete alatt álló központi hivatal, gazdasági társaság, a Külszoltv. 2. § 17. pontja szerinti szakdiplomata
jelölésére jogosult államigazgatási szerv állami vezetőjére, közszolgálati tisztviselőjére, munkavállalójára,
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) hatálya alá tartozó
foglalkoztatottjára, az állami vezető, közszolgálati tisztviselő, munkavállaló közeli hozzátartozójára, valamint
a minisztériumban a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti szakmai gyakorlatot teljesítő hallgatóra is
kiterjed.

2. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
általános külszolgálati felkészítő tanfolyam: a felkészülés során aktuális ismereteket átadó képzés;
2.
európai uniós szakmai vizsga: az európai uniós ismeretek elsajátítását mérő számonkérési forma, amelynek
teljesítése feltétele a részben vagy egészben európai uniós ügyeket érintő feladatkörbe történő első
kihelyezésnek;
3.
felkészítés: a felkészülő számára a minisztérium által szervezett olyan gyakorlati és elméleti elemekből álló
komplex képzési folyamat, amely a tartós külszolgálat során betöltendő, a Külszoltv. 1. melléklete szerinti
munkakör ellátásához szükséges ismeretek és készségek megszerzésére, megújítására, bővítésére és
fejlesztésére szolgál;
4.
felkészülés: azon speciális szakmai és munkakörismereteknek és -készségeknek a megszerzésére,
megújítására, fejlesztésére és bővítésére szolgáló folyamat, amelyek szükségesek a tartós külszolgálat során
ellátandó, a Külszoltv. 1. melléklete szerinti munkakör betöltéséhez, valamint tartós külszolgálat keretében
a külképviseleten teljesített közszolgálat ellátásához;
5.
felkészülési terv: a felkészülési folyamat elemeit – ideértve a minisztérium által meghatározott határidőre
tervszerűen teljesítendő képzéseket, továbbképzéseket, illetve egyéb, szakmai kapcsolat felvételével
összefüggő kötelezettségeket – tartalmazó dokumentum;
6.
közeli hozzátartozó: az állami vezetővel, közszolgálati tisztviselővel, munkavállalóval, a Kttv. hatálya alá
tartozó foglalkoztatottal életvitelszerűen közös háztartásban élő házastárs, közjegyző által vezetett Élettársi
Nyilatkozatok Elektronikus Nyilvántartásába vett élettárs vagy bejegyzett élettárs, valamint nagykorú
gyermek, nagykorú örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek;
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7.
8.
9.

10.

külügyi szakmai vizsgára felkészítő konzultáció: a külügyi szakmai vizsgarészekhez kapcsolódó ismeret- és
tananyagegység elsajátítását elősegítő felkészítő megbeszélés;
külügyi szakmai vizsga: általános külpolitikai, külügyi igazgatási és külgazdasági ismeretek elsajátítását mérő
számonkérési forma, amelynek teljesítése feltétele az első tartós külszolgálat megkezdésének;
munkaköri vizsga: a tartós külszolgálat során ellátandó munkakörhöz kapcsolódó, a szakmai
követelményeknek megfelelő szakmai és személyes kompetenciák átadását ellenőrző ismeret-ellenőrzési
forma, amelynek teljesítése feltétele az adott munkakörbe történő kihelyezésnek;
speciális külszolgálati felkészítő tanfolyam: a külképviselet-vezetők számára szervezett, külképviseleti
munkavégzést támogató képzés.

2. A külpolitikáért felelős miniszter tartós külszolgálatra történő felkészítéssel összefüggő feladatkörei
3. §

(1) A külpolitikáért felelős miniszter a Külszoltv.-ben meghatározott feladatainak ellátása keretében – a Magyarország
Európai Unió melletti Állandó Képviselete (a továbbiakban: EU ÁK), továbbá a honvédelemért felelős miniszter
közvetlen alárendeltségébe tartozó külképviseleti szervezeti egység kivételével –
a)
kidolgozza a külképviseleteken a tartós külszolgálat keretében közszolgálatot teljesítő felkészülőkre
vonatkozó speciális személyzetpolitika irányait és elveit, valamint gondoskodik azok megvalósításáról;
b)
felelős a külügyi és külgazdasági területen foglalkoztatottaknak az általa vezetett minisztériumban és
a külképviseleteken ellátandó munkakörök betöltéséhez, a munkatevékenység végzéséhez szükséges
szakmai ismereteket és képességeket közvetítő, valamint a külgazdasági és külügyi ágazati szakmai feladatok
ellátáshoz kapcsolódó szakmai kompetenciákat, továbbá a személyes készségeket fejlesztő – a közszolgálati
továbbképzési rendszerbe illesztett – belső továbbképzések kidolgozásáért és fejlesztéséért;
c)
felelős a b) pont szerinti képzések lebonyolításáért, az ezzel kapcsolatos oktatás- és képzésszervezési
feladatok ellátásáért;
d)
gondoskodik a tartós külszolgálati felkészítéshez, valamint az ezzel összefüggő külügyi személyügyi és belső
képzésszervezési folyamatokhoz kapcsolódó minőségbiztosítási eljárások kidolgozásáról és alkalmazásáról;
e)
gondoskodik a tartós külszolgálat ellátásához szükséges nyelvi kompetenciák fejlesztéséről, a külügyi
szaknyelvi felkészítésről és a minisztériumon belül külügyi szaknyelvi vizsgaközpontot működtet;
f)
felelős a külügyi és külgazdasági területen foglalkoztatottaknak az általa vezetett minisztériumban és
a külképviseleteken ellátandó munkakörök betöltéséhez, a munkatevékenység végzéséhez szükséges
szakmai ismeretek bővítését és képességek fejlesztését elősegítő előadások szervezésével és lebonyolításával
kapcsolatos feladatok ellátásáért;
g)
kiadja a külképviseleti felkészítési rendszer minőségirányítási szabályzatát;
h)
előkészíti a tartós külszolgálattal kapcsolatos fejlesztések szakmai koncepcióját és az azokhoz kapcsolódó
szabályozási elveket.
(2) A magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkező külügyi és külgazdasági állomány fenntartása, valamint
az utánpótlás biztosítása érdekében a külpolitikáért felelős miniszter közreműködik a magyar diplomataképzési
rendszer megalapozásában, a külpolitikát érintő kutatási és elemző tevékenységek ellátásában, továbbá biztosítja
a külügyi és külgazdasági folyamatok és azok eredményeinek szélesebb nyilvánossággal történő megismertetését.
(3) A külpolitikáért felelős miniszter a tartós külszolgálat, illetve az arra történő felkészülés intézményi folyamatainak
támogatására, a tartós külszolgálati álláspályázatok kezelésére, nyilvántartására, a pályázat folyamatainak
elektronikus támogatására, a tartós külszolgálati felkészülés során felmerülő képzési és továbbképzési
kötelezettségek eredményes teljesítésének elősegítésére, az oktatási és képzésszervezési feladatok ellátásának
biztosítására komplex informatikai keretrendszert működtet.
(4) A minisztérium hivatali szervezetének vezetője normatív utasításban állapítja meg a tartós külszolgálati
felkészítéshez szükséges képzések kidolgozásával kapcsolatos képzésfejlesztési, tananyag és egyéb szakanyag
létrehozásával összefüggő oktatásmódszertani, képzésfejlesztési, a képzések biztosításával, lebonyolításával,
oktatás- és képzéstechnikai feltételeinek biztosításával, belső minőségbiztosításával, oktatással, felkészítéssel és
képzésszervezéssel, valamint kiegészítő tevékenységgel kapcsolatos költségek és díjazás mértékét.

4. §

(1) A külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik a külgazdasági és külügyi működés során keletkező,
a közigazgatásban hasznosítható gyakorlati ismertanyagok és meglévő jó gyakorlatok összegyűjtéséről,
feldolgozásáról, értékeléséről, fejlesztéséről és az eredmények közzétételéről.
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(2) A külpolitikáért felelős miniszter, valamint a kihelyező vezető előírhatja a tartós külszolgálatot teljesítő közszolgálati
tisztviselő számára, hogy speciális külügyi, külgazdasági, illetve – az általa ellátott munkakörhöz kapcsolódó –
szakmai ismeretmegújító továbbképzésen vegyen részt.
(3) A külpolitikáért felelős miniszter az (1) bekezdésben meghatározott eredményeket a közigazgatásban
foglalkoztatottak részére is megismerhetővé teheti.

3. A tartós külszolgálatra történő felkészítés általános szabályai
5. §

(1) A tartós külszolgálatra történő felkészítés célja a Külszoltv. 1. mellékletében foglalt munkakörök ellátásához
szükséges
a)
a külképviseleti hálózatra és a külügyi és külgazdasági szakpolitikai célkitűzésekre,
b)
a külképviseleti működésre, a külügyi és külgazdasági kormányzati, minisztériumi stratégiai, valamint
szakpolitikai célkitűzésekre,
c)
nemzetpolitikai, valamint egyes szakdiplomáciai tevékenységre,
d)
a diplomáciai és nemzetközi protokollra,
e)
a biztonságra, nemzetbiztonságra és információbiztonságra,
f)
a fogadó állam szokásaira, jellegzetességeire, valamint
g)
egyéb, a munkáltatói jogkör gyakorlója által előírt felkészítési elemekre
vonatkozó aktuális szakmai ismeretek átadása.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a felkészítés
a)
a tartós külszolgálat keretében ellátandó munkakörökhöz szükséges szakmai, funkcionális elméleti és azok
gyakorlati alkalmazását elősegítő ismeretek megszerzésére, fejlesztésére,
b)
a felkészülő személyes készségeinek fejlesztésére,
c)
a külgazdasági és külügyi feladatellátáshoz szükséges szakmai kompetenciák fejlesztésére,
d)
a felkészülő pszichológiai felkészítésére,
e)
az ügyfelekkel való kapcsolattartásra, valamint
f)
a külföldi életvezetésre vonatkozó gyakorlati tanácsadásra
is kiterjed.

6. §

(1) A felkészülő köteles az előírt képzésen részt venni, valamint a képzésekhez kapcsolódó vizsgákon tudásáról számot
adni. Az e rendeletben meghatározott képzéseket a minisztérium biztosítja.
(2) A külpolitikáért felelős miniszter külön képzést szervezhet a felkészülő házastársa, valamint a külképviselet által
foglalkoztatott házastárs részére.

7. §		
A felkészítés során teljesített képzések a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.)
Korm. rendelet szerinti belső továbbképzés keretében valósulnak meg, és az abban meghatározott továbbképzési
kötelezettség teljesítésébe az előírt kötelezettség 50%-áig beszámíthatóak.

4. Általános és munkaköri képzések és vizsgák
8. §

(1) A felkészülő a 6. § (1) bekezdésében meghatározott felkészülési kötelezettsége keretében
a)
a felkészülési tervében előírt, a tartós külszolgálat keretében betöltendő munkaköréhez kapcsolódó elméleti
és gyakorlati képzéseket,
b)
a munkáltatói jogkör gyakorlója által meghatározott egyéb elméleti és gyakorlati képzéseket,
c)
az a) és b) pont szerinti képzésekhez tartozó szakmai és vizsgakövetelményeket, valamint
d)
a felkészüléshez kapcsolódó egyéb feltételeket
teljesíti.
(2) A Külszoltv. 1. melléklet szerinti vezetői és diplomata munkakör betöltése esetén a felkészülő köteles
– a külszolgálati felkészülés során – a minisztérium által szervezett külügyi szakmai vizsgára felkészítő
konzultációkon részt venni, valamint külügyi szakmai vizsgát és a munkaköréhez kapcsolódó szakmai vizsgát tenni.
(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója a felkészülési tervben egyéb szakmai képzés vagy vizsgakövetelmény teljesítését,
továbbá egyéb, a külszolgálat keretében ellátandó közszolgálat teljesítéséhez kapcsolódó kötelezettség
végrehajtását is előírhatja.
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(4) Az egy adott munkakörre előírt, kötelezően teljesítendő szakmai követelményeket jogszabály tartalmazza.
(5) A tartós külszolgálatra történő kihelyezést megelőzően a felkészülőnek a Külszoltv. 1. mellékletében meghatározott
munkakörök esetében a következő képzéseken kell részt venni, valamint az azokhoz kapcsolódó vizsgákat
teljesíteni:
a)
külügyi szakmai vizsgára felkészítő konzultáció és vizsga
aa)
a Külszoltv. 1. melléklete szerinti vezetői munkakörök,
ab)
a Külszoltv. 1. melléklete szerinti diplomata munkakörök,
ac)
a Külszoltv. 1. melléklete szerinti adminisztratív munkakörök
esetén;
b)
a minisztérium által szervezett külképviseleti gazdálkodási ismereteket tartalmazó felkészítés, valamint
az ahhoz kapcsolódó vizsga
ba)
a Külszoltv. 1. melléklete szerinti vezetői munkakörök,
bb)
a Külszoltv. 1. melléklete szerinti gazdasági vezető munkakör,
bc)
a Külszoltv. 1. melléklete szerinti gazdasági felelős munkakör,
bd)
a Külszoltv. 1. melléklete szerinti gazdasági ügyintézői munkakör
esetén;
c)
titkos ügyiratkezelői képzés és vizsga a titkos ügyiratkezeléssel összefüggő – a Külszoltv. 23. § (2) bekezdése
szerinti – kiegészítő feladatkör esetén;
d)
rejtjelezői képzés és vizsga – a Külszoltv. 23. § (2) bekezdése szerinti – rejtjelezői kiegészítő feladatkör esetén;
e)
konzuli szakmai tanfolyam és konzuli szakmai vizsga
ea)
a Külszoltv. 1. melléklete szerinti külképviselet-vezetői munkakör – a Külszoltv. 3. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti külképviseleten –, ha a külképviseleten vezető konzul nem dolgozik,
eb)
a Külszoltv. 1. melléklete szerinti első beosztott konzul munkakör,
ec)
a Külszoltv. 1. melléklete szerinti vezető konzul munkakör,
ed)
a konzuli feladatot ellátó diplomata munkakör
esetén;
f)
konzuli ügyintézői képzés és vizsga a Külszoltv. 1. melléklete szerinti konzuli ügyintézői munkakör esetén.
9. §

(1) Az általános külszolgálati felkészítő tanfolyam teljesítése kötelező, ide nem értve a rendkívüli és pótpályázat
keretében kihelyezésre kerülő felkészülőket. A felkészülési tervben meghatározott képzési elemek és
vizsgakötelezettségek teljesítése kötelező. Ezek nem teljesítése esetén a felkészülő tartós külszolgálatra nem
helyezhető ki.
(2) Ha a kihelyezett munkaköre megváltozik, kizárólag az új munkakör speciális követelményei tekintetében kell
a képzési vizsgakötelezettségnek eleget tennie.

5. Külszolgálati felkészítő tanfolyam
10. §

(1) A felkészülő – a felkészítés folyamán – általános külszolgálati felkészítő tanfolyamon vesz részt.
(2) A felkészülő képviselet-vezetők részére – megfelelő számú résztvevő esetén – a külpolitikáért felelős miniszter
speciális külszolgálati felkészítő tanfolyamot szervezhet. A speciális felkészítő tanfolyam – az 5. §-ban meghatározott
elemeken túl – különösen kommunikációs és vezetőképzési ismeretek részekből áll.
(3) Az általános külszolgálati felkészítő tanfolyamot a külpolitikáért felelős miniszter szervezi meg évenként legalább
egy alkalommal, az éves pályázati rendben történő kihelyezést megelőzően.
(4) Az (1) bekezdés szerinti általános külszolgálati felkészítő tanfolyamon való részvétel kötelezettsége a rendkívüli,
valamint a pótpályázat keretében kihelyezésre kerülő felkészülőre nem vonatkozik.
(5) A munkáltatói jogkör gyakorlója az általános és speciális külszolgálati felkészítő tanfolyam idejére mentesíti
a felkészülőt munkavégzési kötelezettsége alól. A felkészülőnek a mentesítés idejére illetmény jár.
(6) Ha a (2) bekezdés szerinti speciális felkészítő tanfolyam a kihelyezés évében nem valósul meg,
a külképviselet-vezető az (1) bekezdés szerinti általános külszolgálati felkészítő tanfolyamon vesz részt.
(7) Az általános külszolgálati felkészítő tanfolyamnak a külpolitikáért felelős miniszter által egyedileg meghatározott
képzésein a felkészülőn kívül a Külszoltv. 2. § 8. pontja szerinti házastárs is részt vehet.
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6. Minisztériumok közötti együttműködés a tartós külszolgálatra történő felkészítés során
11. §

(1) A külpolitikáért felelős miniszter végzi az EU ÁK-ra kihelyezésre kerülő, az európai uniós ügyek koordinációjáért
felelős miniszter által vezetett minisztériummal kormányzati szolgálati jogviszonyban álló felkészülő diplomáciai
felkészítését, amely során együttműködik az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszterrel.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt együttműködés kiterjed a külügyi szakmai vizsgára felkészítő konzultációra és vizsgára,
valamint a Külszoltv. 1. mellékletében meghatározott munkakörök betöltéséhez előírt munkaköri vizsgákra.
(3) A minisztérium azon kihelyezésre kerülő diplomatáinak, akik részben vagy egészben európai uniós ügyeket érintő
feladatokat látnak el, a kihelyezést megelőzően teljesíteniük kell az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős
miniszter által szervezett, jogszabályban meghatározott európai uniós szakmai vizsgát.
(4) Az EU ÁK-ra kihelyezésre kerülő felkészülő adatait és a külügyi szakmai vizsga javasolt időpontját az európai uniós
ügyek koordinációjáért felelős miniszter legkésőbb az EU ÁK-ra történő kihelyezést megelőző három hónappal
megküldi a külpolitikáért felelős miniszternek.
(5) A külpolitikáért felelős miniszter legkésőbb a vizsgát megelőző egy hónapon belül tájékoztatja a felkészülőt,
valamint az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős minisztert a vizsgára felkészítő konzultációk és a vizsgák
időpontjáról. A külpolitikáért felelős miniszter a tájékoztatással egyidejűleg a vizsgákra történő felkészüléshez
szükséges tananyagokat is megküldi a felkészülőnek.
(6) A külpolitikáért felelős miniszter a vizsgák eredményéről öt munkanapon belül tájékoztatja az európai uniós ügyek
koordinációjáért felelős minisztert és kiállítja a tanúsítványt.
(7) A külpolitikáért felelős miniszter a részben vagy egészben európai uniós munkakör betöltésére felkészülő adatait és
az európai uniós szakmai vizsga javasolt időpontját legkésőbb a kihelyezést megelőző három hónappal megküldi
az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszternek.
(8) Az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter a vizsgát megelőzően legalább egy hónappal tájékoztatja
a felkészülőt, valamint a külpolitikáért felelős minisztert az európai uniós szakmai vizsga időpontjáról, és
a tájékoztatással egyidejűleg a vizsgára történő felkészüléshez szükséges tananyagokat is megküldi a felkészülőnek.
(9) Az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter a vizsga eredményéről öt munkanapon belül tájékoztatja
a külpolitikáért felelős minisztert, és kiállítja a tanúsítványt.

7. Külügyi szaknyelvi felkészítés és vizsgaközpont
12. §

(1) A tartós külszolgálatra történő jelentkezés elősegítése, továbbá a tartós külszolgálat keretében történő közszolgálat
magasabb szintű ellátása biztosításának céljából a minisztérium gondoskodhat a nyelvi kompetenciák fejlesztéséről,
valamint nyelvtanfolyamokat szervezhet.
(2) A minisztérium – külügyi szaknyelvi vizsgaközpontként –, illetve a külpolitikáért felelős miniszter irányítása vagy
felügyelete alatt álló központi hivatal és gazdasági társaság, továbbá a Külszoltv. 2. § 17. pont szerinti szakdiplomata
jelölésére jogosult államigazgatási szervek állami vezetői, közszolgálati tisztviselői, munkavállalói, a Kttv. hatálya alá
tartozó foglalkoztatottai, valamint közeli hozzátartozói, továbbá a minisztériumban a nemzeti felsőoktatásról szóló
törvény alapján szakmai gyakorlatot teljesítő hallgatói számára külügyi szaknyelvi nyelvvizsgát szervez és biztosít.
(3) A (2) bekezdés szerinti szaknyelvi nyelvvizsga államilag elismert diplomáciai szaknyelvi vizsgának minősül.

8. Záró rendelkezések
13. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 12. § 2018. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 12. § (2) bekezdését
a)
a minisztérium állami vezetőire, közszolgálati tisztviselőire, munkavállalóira, a Kttv. hatálya alá tartozó
foglalkoztatottaira és a tartós külszolgálatra kihelyezettel a tartós külszolgálat helyén tartózkodó közeli
hozzátartozóira, továbbá a szakdiplomatákra 2018. január 1-jétől,
b)
a minisztérium állami vezetőinek, közszolgálati tisztviselőinek, munkavállalóinak, a Kttv. hatálya alá tartozó
foglalkoztatottainak közeli hozzátartozóira, a külpolitikáért felelős miniszter irányítása vagy felügyelete alatt
álló központi hivatal és gazdasági társaság közszolgálati tisztviselőire, munkavállalóira, a Kttv. hatálya alá
tartozó foglalkoztatottaira 2018. július 1-jétől,
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c)

a külpolitikáért felelős miniszter irányítása vagy felügyelete alatt álló központi hivatal és gazdasági társaság
közszolgálati tisztviselőinek, munkavállalóinak, a Kttv. hatálya alá tartozó foglalkoztatottainak közeli
hozzátartozóira 2019. január 1-jétől,
d)
a Külszoltv. 2. § 17. pont szerinti szakdiplomata jelölésére jogosult államigazgatási szervek állami vezetőire,
közszolgálati tisztviselőire, munkavállalóira, a Kttv. hatálya alá tartozó foglalkoztatottaira 2019. július 1-jétől,
e)
a Külszoltv. 2. § 17. pont szerinti szakdiplomata jelölésére jogosult államigazgatási szervek állami vezetőinek,
közszolgálati tisztviselőinek, munkavállalóinak, a Kttv. hatálya alá tartozó foglalkoztatottainak közeli
hozzátartozóira, továbbá a minisztériumban a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény alapján szakmai
gyakorlatot teljesítő hallgatókra 2020. január 1-jétől
kell alkalmazni.
14. §

(1) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően teljesített képzések és vizsgák egyenértékűek az e rendeletben
meghatározott képzésekkel és vizsgákkal.
(2) A 12. § (2) bekezdésében meghatározott külügyi szaknyelvi vizsgaközpont az idegennyelv-tudást igazoló államilag
elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok
Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdésében megállapított
akkreditált nyelvvizsgaközpontnak minősül.

15. §		
A külgazdasági és külügyi stratégiai kutatási és elemzési feladatokról szóló 366/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 1. §-a
a következő u) ponttal egészül ki:
[A külpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 88. § (2) bekezdés a) és b), továbbá 89. § (2) bekezdés o) és p) pontjában meghatározott
feladatai keretében:]
„u) támogatja a helyi önkormányzatoknál foglalkoztatottak külgazdasági ismereteinek, a működőtőke-vonzó és
befektetés-ösztönző tevékenységek helyi szintű támogatását elősegítő ismeretek megszerzését, összegyűjtését és
az ezzel kapcsolatos eredmények közzétételét.”
16. §		
Az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselőkről, kormánytisztviselőkről és
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjairól szóló 34/2012. (III. 9.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe
az alábbi szöveg lép:
„(2) A napidíjra nem jogosult nemzeti szakértő járandóságára a külképviseletekről és tartós külszolgálatról szóló
2016. évi LXXIII. törvény devizailletményre, átalány-költségtérítésre és egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályait
kell alkalmazni. A napidíjra nem jogosult nemzeti szakértő a Kttv. vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek
hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló törvény szerinti illetményére a nemzeti szakértőként történő
foglalkoztatás időtartamára nem jogosult.”
17. §		
A képzések fejlesztéséhez, a külszolgálati felkészítő tanfolyamhoz, informatikai támogatáshoz szükséges forrás
2017–2018. évben a KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16 azonosító jelű, „A Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrásgazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztése” című kiemelt projektből kerül biztosításra.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes
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A Kormány 239/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelete
a szakdiplomata-álláshely létesítésére, valamint a szakdiplomata felkészítésére és szakmai irányítására
vonatkozó részletes szabályokról
A Kormány a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. § (1) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §		
E rendelet hatálya
a)
Magyarország diplomáciai és konzuli képviseleteire, a nemzetközi szervezetek mellett működő állandó
képviseleteire, Magyarország kereskedelmi képviseleteire, valamint
b)
Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére [az a) és b) pont a továbbiakban együtt:
külképviselet]
kihelyezett kormánytisztviselőkre terjed ki.

2. Szakdiplomata-álláshely létesítése, finanszírozása, költségvetési felülvizsgálata,
szakdiplomata-álláshely megszüntetése
2. §

(1) Szakdiplomata-álláshely létesítése érdekében a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi
LXXIII. törvény (a továbbiakban: Külszoltv.) szerinti kihelyező szerv (a továbbiakban: kihelyező szerv) vezetője
a Külszoltv. 11. § (4) bekezdése szerinti szakminiszter (a továbbiakban: szakminiszter) egyetértésével nyújt be
előterjesztést – a Külszoltv. 11. § (4) bekezdése szerinti szaktárcával (a továbbiakban: szaktárca) történő egyeztetést
követően – a Kormány részére.
(2) Az előterjesztés
a)
az álláshely létesítésének szakmai indokoltságát,
b)
az ellátandó szakmai feladatkörre való utalással a szakdiplomata munkakör megjelölését,
c)
az állomáshely megjelölését,
d)
a létesítés időpontját,
e)
a biztosított létszám- és az egyszeri pénzügyi előirányzat rendelkezésre bocsátásának módját, időpontját és
pontos összegét, valamint
f)
az álláshely létesítésének évét követő években a kihelyező szerv költségvetésébe beépülő előirányzat pontos
összegét
tartalmazza.
(3) Az előterjesztés alapján szakdiplomata-álláshely létesítéséről és – a tartósan, bázisba épülő módon – a szükséges
költségvetési előirányzatok átcsoportosításáról a Kormány dönt.
(4) A szaktárca költségvetéséből a kihelyező szerv költségvetésébe átcsoportosított pénzügyi előirányzatból a kihelyező
szerv biztosítja a szakdiplomata személyi juttatásait, munkaadói járulékait, a működéséhez szükséges dologi
kiadások és beszerzések fedezetét, továbbá azokat az alapvető szolgáltatásokat, valamint azok fedezetét, amelyek
a külképviselet más diplomatáját is megilletik. A kihelyező szerv költségvetését érintő kormányzati szintű, központi,
kötelező előirányzat-csökkentések konkrét mértékéről a szaktárca véleményének kikérésével a kihelyező szerv dönt.
(5) A szakdiplomata-álláshelyek finanszírozásának felülvizsgálatáról a kihelyező szerv vezetője gondoskodik a következő
évi tervezés időszakában. A kihelyező szerv a költségvetési tervezésnél figyelembe veszi a szaktárca javaslatait.
(6) A szaktárca köteles a szakdiplomata munkavégzéséhez szükséges, a nem tervezett dologi kiadások, valamint
beszerzések többletforrását, többleteszközt kiegészítő jelleggel – évközi előirányzat-átcsoportosítással – a kihelyező
szerv vezetője részére átadni.
(7) Szakdiplomata-álláshely megszüntetése érdekében a kihelyező szerv vezetője – a szaktárcával történő egyeztetést
követően – a szakminiszterrel együttes előterjesztést nyújt be a Kormánynak. A Kormány a szakdiplomata-álláshely
megszüntetéséről határozatban dönt.
(8) Az előterjesztés
a)
a megszüntetendő álláshelyet,
b)
a megszűnés indokát és időpontját, valamint
c)
az álláshely fedezetéül szolgáló előirányzatok átcsoportosítását
tartalmazza.
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3. A szakdiplomata személyének kijelölése
3. §		
Szakdiplomatának az a szakmai irányító szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személy jelölhető, aki
rendelkezik
a)
felsőfokú (szakirányú) iskolai végzettséggel, valamint
b)
az állomáshelyen elismert munkanyelvből „C” típusú felsőfokú állami – vagy jogszabály által azzal
egyenértékűvé nyilvánított – nyelvvizsgával vagy legalább tárgyalóképes szakmai nyelvismerettel,
c)
szakterületen szerzett
ca)
legalább egyéves szakmai tapasztalattal vagy
cb)
az adott szakmai területen kiemelkedő tudományos, oktatói tapasztalattal, valamint
d)
a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény szerinti érvényes nemzetbiztonsági ellenőrzéssel, vagy
a szakminiszter kezdeményezi a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatását.
4. §

(1) Szakdiplomatának jelölt személlyel szemben a kihelyező szerv vezetője kifogással élhet, amelyről haladéktalanul
értesítenie kell a szakminisztert. A kifogásolás közlésekor meg kell jelölnie azokat az okokat, szempontokat,
amelyeknek a szakdiplomatának jelölt személy nem felel meg. A kihelyező szerv vezetője jogosult – foglalkozásegészségügyi szolgálata útján – a jelölt fizikai, egészségi alkalmasságának vizsgálatára.
(2) A szakminiszter – legkésőbb a kifogás kézhezvételét követő harminc napon belül – visszajelzést küld a kihelyező
szerv vezetőjének a szakdiplomata személyét illetően. A válasz tartalmazhatja
a)
a korábban felterjesztett jelölt személyének megerősítését vagy
b)
a szakdiplomata pozícióra más személy jelölését vagy
c)
a szakdiplomata-álláshely fenntartása mellett annak betöltésére későbbi időpontban történő jelölésről szóló
tájékoztatást.
(3) A kihelyező vezető egyetértése nélkül a szakdiplomata-jelölt kihelyezésére nem kerülhet sor.

4. A szakdiplomata felkészítése
5. §

(1) A kihelyezésre kerülő személy külügyi-diplomáciai felkészítését a külpolitikáért felelős miniszter, az európai uniós
szakpolitikai munkakörök betöltéséhez szükséges átfogó európai uniós felkészítését az európai uniós ügyek
koordinációjáért felelős miniszter irányítja.
(2) A kihelyezésre kerülő személy szakmai felkészítését a szaktárca folytatja le.

6. §

(1) A szakdiplomata külügyi-diplomáciai felkészítése akkor kezdhető meg, amikor a szakdiplomata áthelyezésre kerül
a kihelyező szerv személyi állományába.
(2) A külügyi-diplomáciai felkészítés a külügyi szakmai vizsga legalább „megfelelt” eredménnyel történő letételével
zárul.

5. A szakdiplomata irányítása, a munkáltatói jogok gyakorlása, kapcsolattartás
7. §

(1) A szakdiplomata szakmai alaputasítását a szakminiszter készíti el, és arról tájékoztatja a kihelyező szerv vezetőjét.
(2) Az (1) bekezdés szerinti alaputasítás kiterjed különösen
a)
az ágazati szakmai feladatok,
b)
a jelentőtevékenység, valamint
c)
a szakmai kapcsolatépítő és hálózati tevékenység
ellátásának módjára.
(3) A munkaköri leírás elkészítése – a Külszoltv. 36. § (5) bekezdésében és 56. § (1a) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével – a kihelyező szerv feladata. E dokumentum a szakmai alaputasításban meghatározott
feladatokon túl
a)
az állomáshely általános külpolitikai feladataiban történő közreműködés módját,
b)
az éves szabadságolási terv szerinti szabadságot érintő helyettesítés rendjét, valamint
c)
a szakdiplomáciai személyzet reprezentációs kerete terhére történő kötelezettségvállalások és elszámolás
rendjét
tartalmazza.
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(4) A szakmai alaputasítás módosításáról a szakminiszter tájékoztatja a kihelyező szerv vezetőjét. A munkaköri leírást
módosítani kizárólag a szakminiszterrel történt előzetes egyeztetést követően lehet.
(5) A szakdiplomata részt vesz a külképviselet általános diplomáciai feladatainak ellátásában, valamint végzi a kihelyező
vezető által a munkaköri leírásában meghatározott feladatokat, amelyek tekintetében a kihelyező vezető
– a külképviselet vezetője útján – irányítja a szakdiplomata tevékenységét.
8. §

(1) A külképviseleti pénztárnaplóban elkülönített előirányzatként kell kezelni a szakdiplomatához vagy
a szakdiplomatákhoz együttesen rendelhető alábbi éves kiadások fedezetét:
a)
reprezentációs költségek,
b)
kiküldetési költségek (szállás, utazási költség, magángépkocsik hivatalos célú használata utáni
költségtérítések, üzemanyagköltség elszámolása).
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatok felhasználásáról az állomáshelyen negyedévente összesített
elszámolás készül, amelyet a külképviselet a szakdiplomata rendelkezésére bocsát. A szakdiplomata az összesített
elszámolást továbbítja a szakminiszternek.
(3) Az elkülönített előirányzatként kezelt keretek felhasználása tekintetében a külképviselet – ideértve a külképviselet
vezetőjét is – döntési joggal nem rendelkezik. A szakdiplomata a keret felhasználása során köteles betartani
a bizonylatkezelésre vonatkozó szabályokat, amit a kihelyező szerv vezetője ellenőrizni jogosult.
(4) Az elkülönített előirányzat vonatkozásában az utalványozás jogát a szakdiplomata gyakorolja. Ha több
szakdiplomata dolgozik egy állomáshelyen, a szakminiszter jelöli ki azt a szakdiplomatát, aki az utalványozási jog
gyakorolására jogosult.

9. §		
A szakdiplomata a tartós külszolgálatban eltöltött tárgyév június 30. napjáig – erre irányuló rendelkezés esetén –
részletes írásos jelentést készít a szakminiszternek, valamint a kihelyező szerv vezetőjének a munkaköri leírásában
meghatározott vagy egyéb módon kapott feladatai teljesítéséről, tevékenységéről. A külszolgálat befejezésekor
a szakdiplomata a teljes időszakot átfogó, összefoglaló jelentést készít a szakminiszter és a kihelyező szerv vezetője
részére.

6. Záró rendelkezések
10. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes
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A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzetgazdasági miniszter 23/2017. (VIII. 18.) NGM rendelete
a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság
központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998 (V. 20.) PM rendelet
módosításáról
A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi
XLII. törvény 26. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014.
(VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §

(1) A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi
költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet [a továbbiakban:
16/1998. (V. 20.) PM rendelet] 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az Eximbank Korm. rendelet hatálya alá tartozó hitel- és pénzkölcsön ügyletekre, követelésvásárlásokra
(a továbbiakban együtt: ügylet) vonatkozóan az Eximbank szerződésenként megállapítja a – számviteli
Korm. rendelet 2. § 36. pontja szerinti fix kamatlábbal számított – tárgynegyedévben időarányosan járó kamatokat,
valamint – az Eximbank Korm. rendelet 3. § a) pontjában szereplő – a jóváhagyott bázisköltségek alkalmazásával
számított, azonos időszakra vonatkozó összeget. Ha a bázisköltségek alkalmazásával számított összeg nagyobb
az időarányosan járó kamatnál, a különbözetet a központi költségvetés kamatkiegyenlítés jogcímén megtéríti
az Eximbank számára. Ha a bázisköltségek alkalmazásával számított összeg kisebb az időarányosan járó kamatnál,
az Eximbank a különbözettel megegyező összegű befizetést teljesít a központi költségvetés javára.”
(2) A 16/1998. (V. 20.) PM rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Ha az Eximbank Zrt. megállapítja, hogy a kamatkiegyenlítési rendszerbe bevont ügylet a futamidő alatt történő
változások miatt nem felel meg az ügyletre vonatkozó szerződés vagy keretszerződés megkötése napján hatályos
Eximbank Korm. rendeletben előírt feltételeknek, az Eximbank a változás tudomására jutását követően az adott
ügylet vonatkozásában a kamatkiegyenlítési rendszerben a költségvetéssel nem számolhat el.”

2. §		
A 16/1998. (V. 20.) PM rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Mehib Zrt.-t az általa nyújtott biztosítási és viszontbiztosítási tevékenységéből eredő kárkintlévőségek
eredményes behajtása esetén a követelésekre befolyt és a költségvetés javára elszámolásra és befizetésre került
tőke, kamat, késedelmi kamat összegének 5%-a illeti meg jutalékként. Devizában befolyt megtérülés esetén
a jutalék alapjának forint értékét a Mehib Zrt. külföldi devizaszámláján vagy belföldi hitelintézetnél vezetett
pénzforgalmi számláján történő jóváírások napjai közül a korábbi időpontban érvényes, az MNB által hivatalosan
közzétett devizaárfolyamon állapítja meg.”
3. §		
A 16/1998. (V. 20.) PM rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Mehib Zrt. a nem-piacképes biztosítások kárkintlévőségei megtérülésekor
a) a tevékenységéből eredő kárkintlévőség behajtásából eredő megtérülés esetén a követelésekre befolyt összeget,
kamatot és késedelmi kamatot,
b) a külföldi székhelyű hitelbiztosítóval a kármegtérülések – viszontbiztosítási szerződésben rögzített arányban és
feltételek mellett történő – elszámolását követően hozzá befolyt összeget, kamatot és késedelmi kamatot
a Mehib Zrt. belföldi hitelintézetnél vezetett pénzforgalmi számláján történő jóváírást követő 5. munkanapig
a jóváírást igazoló dokumentum másolatának egyidejű csatolásával a 10032000-01907034 Kincstár Állami
kezességbeváltás folyósítási számla javára a befolyás devizanemében „kezességvisszatérülés” megjegyzéssel
átutalja. Külföldi devizaszámláján történő jóváírás esetén a Mehib Zrt. csatolja az e számlán történt jóváírást igazoló
dokumentum másolatát is.”
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4. §		
A 16/1998. (V. 20.) PM rendelet 13. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) E rendeletnek a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító
Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.)
PM rendelet módosításáról szóló 23/2017. (VIII. 18.) NGM rendelettel (a továbbiakban: MódR4.) megállapított
4. § (3) és (7) bekezdését, 6. § (2) bekezdését, valamint 7. § (3) bekezdését az Eximbank a MódR4. hatálybalépését
megelőző időszakra vonatkozó azon elszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésére is alkalmazhatja,
amelyek vonatkozásában a MódR4. hatálybalépése napjáig még nem számolt el a központi költségvetéssel.”
5. §

(1) A 16/1998. (V. 20.) PM rendelet 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A 16/1998. (V. 20.) PM rendelet 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A 16/1998. (V. 20.) PM rendelet 4. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

6. §		
A 16/1998. (V. 20.) PM rendelet
a)
5. § (3) bekezdésében az „azonnal” szövegrész helyébe az „5 munkanapon belül” szöveg,
b)
5. § (5) bekezdésében a „követő 5 munkanapon belül” szövegrész helyébe a „követő 15 munkanapon belül”
szöveg,
c)
5. § (5a) bekezdésében a „10. munkanap” szövegrész helyébe a „20. munkanap” szöveg
lép.
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Varga Mihály s. k.,

		
		

nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 23/2017. (VIII. 18.) NGM rendelethez
A 16/1998. (V. 20.) PM rendelet 2. számú melléklet 4. számú táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. számú táblázat

Negyedéves jelentés az Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítési igényéről és befizetési kötelezettségéről
...... év ...... negyedév
A
1

Sorszám

B
Szerződés száma

2
3
4
5
6
7

Összesen:

8

Összesen sorból:
– 2 éves és 2 éven túli futamidejű ügyletek

9

– 2 éven belüli futamidejű ügyletek

10

Összesen sorból:
– exporthitelek

11

– refinanszírozási exporthitelek

12

– követelésvásárlás

13

– exportkövetelések megvásárlásához nyújtott
refinanszírozási hitelek

C

D

Kiegyenlítési igény összege

Befizetési kötelezettség összege

(Ft)

(Ft)
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14

– egyéb export célú hitelek

15

– egyéb export célú refinanszírozási hitelek

16

– versenyképességet javító hitelek
– ebből:

17

= befektetési célú hitelek

18

= beruházási célú hitelek

19

= forgóeszközhitelek

20

– versenyképességet javító refinanszírozási hitelek
– ebből:

21

= befektetési célú refinanszírozási hitelek

22

= beruházási célú refinanszírozási hitelek

23

= refinanszírozott forgóeszközhitelek

24

– export előfinanszírozási hitelek
– ebből:

25

= export előfinanszírozó hitelek

26

= export célú befektetési hitelek

27

– export előfinanszírozási refinanszírozási hitelek

28

Összesen sorból:
nemzeti érdekű finanszírozás

Dátum: ...........................................................
Készítette: .....................................................
		

(Szerződésenként)

....................................................
Cégszerű aláírás”

2. melléklet a 23/2017. (VIII. 18.) NGM rendelethez
1. A 16/1998. (V. 20.) PM rendelet 3. számú melléklet 1.2. és 1.3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1.2. A tényleges kötelezettségvállalás a szerződések alapján tartalmazza:
1.2.1. a számbavétel időpontjáig fedezetbe vett biztosításokat,
1.2.2. az egyedi és az egyéb módozatok esetében a számbavételt követően azokat az előirányzott szállításokat
és hitel- vagy egyéb kockázatokat, amelyek fedezetbevétele a szállítás vagy hitelnyújtás, vagy egyéb pénzügyi
szolgáltatásnyújtás időpontjában történik (szerződött biztosítások),
1.2.3. a forgalmi típusú módozatok keretében kiadott valamennyi érvényes limit összegét mint maximális
kötelezettségvállalásokat,
1.2.4. a Mehib Zrt. által nyújtott viszontbiztosításokból származó kötelezettségvállalásokat.
1.3. A feltételes kötelezettségvállalás összege a fennálló biztosítási és a Mehib Zrt. által tett viszontbiztosítási
ajánlatokat (ígérvényeket) foglalja magában, amelyek legfeljebb 6 hónapos érvényességi ideje alatt a biztosítót
az ígérvényben szereplő feltételekkel szerződéskötési kötelezettség terheli.”
2. A 16/1998. (V. 20.) PM rendelet 3. számú melléklet 2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.2. A központi költségvetésről szóló törvényben forintban meghatározott globállimitnek megfelelő
devizaösszeget a Mehib évente két alkalommal, a Magyar Nemzeti Bank által az adott évben először és az adott
évben utoljára közzétett hivatalos USD árfolyamon is megállapítja. Év közben a negyedév végi kötelezettségek
USD-ben kimutatott devizaösszegének megállapítása a 2.6. pont szerinti árfolyamokon történik.”
3. A 16/1998. (V. 20.) PM rendelet 3. számú melléklet a következő 2.6. ponttal egészül ki:
„2.6. A negyedév végén devizában fennálló kötelezettségek forintértékének megállapítása a Magyar Nemzeti Bank
által az adott negyedév végén közzétett hivatalos devizaárfolyamokon történik.”
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3. melléklet a 23/2017. (VIII. 18.) NGM rendelethez
A 16/1998. (V. 20.) PM rendelet 4. számú melléklet 1. táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. táblázat a biztosítási kötelezettségvállalási állományról ...... év ...... negyedévében
A
1

Megnevezés

2

Fedezetbe vett biztosítás

3

Szerződött biztosítás

4

Maximális kötelezettségvállalás (C+CF)

5

Mehib Zrt. által nyújtott viszontbiztosításokból eredő
kötelezettségvállalás

6

Tényleges biztosítás (2+3+4+5)

7

Feltételes biztosítás

8

Fennálló biztosítás (6+7)

9

Viszontbiztósítók által viszontbiztosított követelésállomány

10

Vállalási lehetőség (globállimit–8+9)

B

C

D

ezer USD

(Forint/USD)

Érték
millió Forint

Árfolyam

C = Forgalmi típusú szállítói hitelbiztosítás teljesítés utáni időszakra, választható gyártási kockázat kiegészítéssel
CF = Forgalmi típusú faktoring biztosítás belföldi hitelintézetek vagy pénzügyi vállalkozások részére
Dátum: ..............................................
Készítette: .........................................
		

...........................................................
Cégszerű aláírás”

A nemzeti fejlesztési miniszter 32/2017. (VIII. 18.) NFM rendelete
a Felső-szabolcsi, Tokaji Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett
az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A Felső-szabolcsi, Tokaji Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság államot megillető
társasági részesedése felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának
2020. december 31-ig a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelölöm ki.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Seszták Miklós s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1539/2017. (VIII. 18.) Korm. határozata
az EUNAVFOR Med Sophia katonai művelet keretében a líbiai parti őrség kiképzéséhez történő pénzügyi
hozzájárulásról
A Kormány
1. megerősíti elkötelezettségét az Európát fenyegető illegális migrációs hullám megfékezése iránt, továbbá fenntartja
álláspontját, miszerint a migráció kiváltó okait Európa határain kívül kell kezelni;
2. elismeri a Földközi-tengeren működő EUNAVFOR Med Sophia katonai művelet tevékenységének eredményeit,
amelynek további támogatása céljából, a művelet keretében a líbiai parti őrség kiképzéséhez egyszeri
50 000 euró összegű nemzeti támogatást ajánl fel, amely Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016. évi XC. törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 3. Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások, 1. Nemzetközi tagdíjak és
kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások jogcímcsoporton rendelkezésre áll;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy gondoskodjon az EUNAVFOR Med Sophia katonai művelet
keretében a líbiai parti őrség kiképzéséhez felajánlott támogatási összegnek a kialakított nemzetközi eljárás szerint
történő kifizetéséről;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2017. augusztus 31.
4. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a 3. pontban meghatározott kifizetés megtörténtéről készítsen
elszámoló jelentést, és azt nyújtsa be a Kormánynak.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2017. szeptember 15.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1540/2017. (VIII. 18.) Korm. határozata
a vajdasági magyarok anyanyelvű tájékoztatásának támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. egyetért a vajdasági magyarok anyanyelvű tájékoztatásának érdekében megvalósuló beruházással (a továbbiakban:
beruházás);
2. felhívja a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettest, hogy a Bethlen Gábor Alap közreműködésével,
a Magyar Nemzeti Tanács bevonása útján a Magyar Szó Lapkiadó Kft. részére nyújtson költségvetési támogatást
a beruházás megvalósításához 500,0 millió forint összegben;
Felelős:
a Kormány nemzetpolitikáért felelős tagja
Határidő:
azonnal
3. a beruházáshoz szükséges forrás biztosítása érdekében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. §
(1) bekezdése és 33. § (2) bekezdése alapján 500,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel
nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű
előirányzatok cím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés
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közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 42. Alapok támogatása cím, 2. Bethlen Gábor Alap támogatása alcím javára,
az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
a Kormány nemzetpolitikáért felelős tagja
Határidő:
2018. június 30.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet az 1540/2017. (VIII. 18.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
LXV. Bethlen Gábor Alap

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XLII.
263478
263145

LXV.
XI.

297102

Cím
szám

42

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

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

2

K8

4
32

Kiemelt
előir.
szám

K8
1

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Alapok támogatása
Bethlen Gábor Alap támogatása

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Egyéb felhalmozási célú kiadások

500,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Miniszterelnökség
Központi kezelésű előirányzatok
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Egyéb működési célú kiadások

500,0

Bethlen Gábor Alap
Nemzetpolitikai célú támogatások

-500,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

LXV.
284901

Cím
szám

2

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

3

Kiemelt
előir.
szám

B2

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Bethlen Gábor Alap
Költségvetési támogatás
Eseti támogatás

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása

500,0

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

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása

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

I.n.év
500,0

II. n.év

III.n.év
500,0

IV.n.év
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Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezet
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb:
azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1541/2017. (VIII. 18.) Korm. határozata
a reformáció 500. évfordulójához kapcsolódó programok további támogatásáról
A Kormány
1. egyetért a reformáció 500. évfordulójához kapcsolódó programok további támogatásával;
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – a 2017. évben
gondoskodjon az 1. pont szerinti programok támogatása érdekében 470 millió forint többletforrás rendelkezésre
állásáról a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési
hozzájárulások alcím, 22. Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatása jogcímcsoport javára.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1542/2017. (VIII. 18.) Korm. határozata
az emberi erőforrások miniszterének feladat- és hatáskörébe tartozó európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználására vonatkozó központi beszerző szerv tevékenységének ellátásához szükséges
feladatokról, valamint a működéséhez szükséges költségvetési fedezet biztosításáról
A Kormány
1. felhívja az emberi erőforrások miniszterét a feladat- és hatáskörébe tartozó európai uniós alapokból (Emberi
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program) származó támogatások
felhasználására vonatkozó központi beszerző szerv (a továbbiakban: Társaság) kialakításához szükséges
feladatok elvégzésére, azaz a kijelölt társasággal kapcsolatban a feladata ellátásához szükséges cégbírósági
változásbejelentések megtételére, a Társaság és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közötti közszolgáltatási
szerződés megkötésére, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatának
a Társaság szabályozott irányításához és felügyeletéhez szükséges módosítására,
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet
címrendjének a 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 28. Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
alcím, 5. Gazdasági társaságok által ellátott horizontális feladatok támogatása jogcímcsoporttal történő
kiegészítéséről,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Társaság feladatainak ellátása érdekében gondoskodjon a Kvtv.
1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 28. Gazdasági
társaságok által ellátott feladatok támogatása alcím, 5. Gazdasági társaságok által ellátott horizontális feladatok
támogatása jogcímcsoporton 50,0 millió forint rendelkezésre állásáról.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a 2. pont szerinti címrendi kiegészítést követően azonnal
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes
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A Kormány 1543/2017. (VIII. 18.) Korm. határozata
a közegészségügyi szempontból legveszélyesebb kórokozók kimutatását végző biztonsági laboratóriumok
európai diagnosztikai-kutatási infrastruktúrájába való bekapcsolódásról
A Kormány a legveszélyesebb kórokozók és az általuk okozott fertőzések vizsgálata, a gyorsreagálási képességek,
a terápiás és profilaktikus eszközök fejlesztése érdekében, az ország közegészségügyi-járványügyi biztonságának
erősítése céljából
a)
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy biztosítsa a közegészségügyi szempontból legveszélyesebb
kórokozók kimutatását végző biztonsági laboratóriumok európai diagnosztikai-kutatási infrastruktúrájának
(a továbbiakban: ERINHA) működési szakaszába rendes tagként való belépéshez szükséges szakmai
és pénzügyi elkötelezettséget jelentő Alapszabály aláírását, azzal, hogy az infrastruktúrában a nemzeti
képviseletet az Országos Közegészségügyi Intézet Nemzeti Biztonsági Laboratóriuma látja el;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
b)
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az a) pont szerinti csatlakozást követően
az ERINHA működtetésének legfeljebb 17 millió forint összegű éves hozzájárulási költsége fedezetének
a 2018–2022. évek közötti biztosításáról.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a felmerülés ütemében
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1544/2017. (VIII. 18.) Korm. határozata
a Magyar Képzőművészeti Egyetem főépületében található Lotz-falképek megmentéséről, restaurálásáról
A Kormány
1. egyetért a Magyar Állam tulajdonában, a Magyar Képzőművészeti Egyetem vagyonkezelésében lévő, 1062 Budapest,
Andrássy út 69. szám alatti ingatlanban található Lotz-falképek megmentésével, valamint ehhez kapcsolódóan
az épület tetőszerkezetének felújításával;
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az 1. pontban meghatározott feladat
megvalósításáról a Magyar Képzőművészeti Egyetem útján;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások miniszterének bevonásával – gondoskodjon
az 1. pontban meghatározott feladat megvalósításához 2018. évben 702 millió forint, 2019. évben 219 millió forint
biztosításáról a központi költségvetés XX. Emberei Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím
javára.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. évi forrás tekintetében 2018. február 15.
2019. évi forrás tekintetében a központi költségvetés tervezése során
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes
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A Kormány 1545/2017. (VIII. 18.) Korm. határozata
az „Edző leszek – Nevelek!” programmal kapcsolatos, a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány a Magyar Edzők Társaságának „Edző leszek – Nevelek!” programja megvalósítása céljából
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
25 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 2. Fejezeti általános tartalék alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím 25. Sport
népszerűsítésével összefüggő kiadások jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet az 1545/2017. (VIII. 18.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XI.
296668
XX.

30

20

277112

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím
cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

2

K5

23

25

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

K5

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti általános tartalék

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

forintban
A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Egyéb működési célú kiadások

-25 000 000

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sporttevékenység támogatása
Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások
Egyéb működési célú kiadások

25 000 000

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím
cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Cím
név

Cím
név

forintban
Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XI.
296668
XX.

20

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti általános tartalék

2

23

Cím
név

25

-25 000 000

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sporttevékenység támogatása
Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

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

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

25 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen
25 000 000

I.n.év

II. n.év

III.n.év
25 000 000

IV.n.év
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277112

30

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím
cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

18519

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 131. szám

A Kormány 1546/2017. (VIII. 18.) Korm. határozata
a Nagybereki Vadgazdálkodási Egység vadászati joggyakorlásával összefüggő egyes kérdésekről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a 14-350250-410 kódszámú Nagybereki vadászterületen, a 2017–2037-es üzemtervi ciklusban
a vadászati jogot a Földművelésügyi Minisztérium irányítása alatt álló Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
gyakorolja;
2. az 1. pontban meghatározott célok végrehajtása érdekében
a)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva elrendeli 199 753,9 ezer forint egyszeri átcsoportosítását elszámolási, a fel nem
használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok
cím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések alcím terhére és a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet,
14. Nemzeti Park Igazgatóságok cím javára az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolási és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
földművelésügyi miniszter
Határidő:
2018. június 30.
b)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2018. évben gondoskodjon 78 400 ezer forint biztosításáról
a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet
XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 14. Nemzeti Park Igazgatóságok cím javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2018. január 31.
c)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2019. évtől kezdődően gondoskodjon 78 400 ezer forint
biztosításáról a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezetben;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
földművelésügyi miniszter
Határidő:
a 2019. évi költségvetés tervezése során
d)
a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013.
(XII. 29.) Korm. határozat 1. pontjában meghatározott beszerzési tilalom alól 100 millió forint összegben
a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére felmentést ad.
Felelős:
érintett miniszterek
Határidő:
azonnal
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet az 1546/2017. (VIII. 18.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XII. Földművelésügyi Minisztérium

Államháztartási egyedi
azonosító

271134

Fejezet
szám

XII.

XI.
297102

Cím
szám

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

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

14

32

Kiemelt
előir.
szám

K1
K2
K3
K6

1

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Földművelésügyi Minisztérium
Nemzeti park igazgatóságok

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházás

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

8 845 000
1 945 900
68 442 000
120 521 000

Miniszterelnökség
Központi kezelésű előirányzatok
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Egyéb működési célú kiadások

-199 753 900

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

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

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

Államháztartási egyedi
azonosító

271134

Fejezet
szám

XII.

Cím
szám

14

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Földművelésügyi Minisztérium
Nemzeti park igazgatóságok

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

199 753 900

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

Összesen

I.n.év

199 753 900

II. n.év

III.n.év

199 753 900

IV.n.év
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Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
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A Kormány 1547/2017. (VIII. 18.) Korm. határozata
a vízügyi igazgatási szervek vízkárelhárítással összefüggő tevékenységének finanszírozásáról
A Kormány a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) 17. §-ában és 4. melléklet 2. pontjában meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet
XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 50. Víz-,
környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás jogcímcsoport 933 463,0 ezer forint összeggel történő túllépését.
Felelős:
belügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1548/2017. (VIII. 18.) Korm. határozata
az állami kéményseprő-ipari szerv tevékenységének bővítésével kapcsolatos feladatokról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy az állami kéményseprő-ipari szerv tevékenységének bővítéséhez szükséges beszerzések során
a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.)
Korm. határozat rendelkezéseit nem kell alkalmazni;
2. felhívja a belügyminisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszter bevonásával – szükség szerint – készítsen a Kormány
részére előterjesztést az állami kéményseprő-ipari szerv tevékenységének bővítéséhez szükséges beszerzések,
valamint a bővülő feladatok ellátásának 2017-ben felmerülő további költségvetési igényéről, a költségvetési
források biztosításáról, valamint azok átcsoportosításáról.
Felelős:
belügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. október 31.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1549/2017. (VIII. 18.) Korm. határozata
a turisztikai fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről
1. A Kormány stratégiai célja a turizmus jövedelemtermelő képességének erősítése nemzetgazdasági szinten, azaz
a külföldről beutazó turisták tartózkodási idejének meghosszabbítása és költésük növelése. E célok megvalósítása
érdekében egyetért a Kisfaludy Szállásfejlesztési Konstrukció 2030-ig tartó programjával, melynek teljes összege
300 000,0 millió forint.
2. A Kormány
a)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a turisztikai fejlesztések
(szálláshelyfejlesztés) finanszírozása érdekében gondoskodjanak a 2019–2030. években évenként 10 000,0
millió forint, valamint a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek turisztikai projektjeinek finanszírozása
érdekében a szükséges források, továbbá a kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékek és kincstári díjak
biztosításáról, rendelkezésre állásáról a 2019–2030. évi központi költségvetés XVII. Nemzeti Fejlesztési

18522
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Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 33. Hazai fejlesztési programok alcím,
25. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat javára,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a 2019–2030. évi központi költségvetés tervezése során
b)
jóváhagyja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter, illetve kijelölése esetén – az előirányzat kezelő szerveként –
a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MTÜ) a fejlesztési
feladatok megvalósítása érdekében, az a) alpontban megjelölt előirányzat terhére a turisztikai fejlesztések
(szálláshelyfejlesztés) finanszírozása érdekében legfeljebb 120 000,0 millió forint összegben, a kiemelt
turisztikai fejlesztési térségek turisztikai projektjeinek finanszírozása érdekében legfeljebb 136 800,0 millió
forint összegben előzetesen kötelezettséget vállaljon,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
folyamatos
c)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében
eljárva az a) alpontban megjelölt előirányzat terhére a 2019–2030. évek tekintetében az évenkénti
kötelezettségvállalás felső korlátját 21 400 millió forintban állapítja meg,
d)
rögzíti, hogy az első ütemben, azaz a 2017. és a 2018. évben a szálláshely-felújításra biztosított forrás évi
10 000,0 millió forint, mely kizárólag a Budapesten kívüli, kis és közepes méretű szálláshelyek fejlesztésére
használható fel, nagy hotelek fejlesztésére nem.
3. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az MTÜ bevonásával – készítsen előterjesztést
a Budapestet körülölelő turisztikai gyűrűről szóló javaslat kidolgozásáról.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. november 15.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1550/2017. (VIII. 18.) Korm. határozata
a Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról, valamint a térségben megvalósítandó
egyes fejlesztésekről
A Kormány
1. elfogadja a részére bemutatottak szerint a Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról,
valamint a térségben megvalósítandó egyes fejlesztésekről szóló, 2017–2030 időszakra vonatkozó stratégiai
fejlesztési programot (a továbbiakban: fejlesztési program);
2. egyetért a Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térség tekintetében az 1. mellékletben foglalt táblázatokban
meghatározott fejlesztések megvalósításának szükségességével;
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegyen javaslatot a Kormány részére a Dunakanyar kiemelt turisztikai
fejlesztési térség területének megállapításához szükséges jogszabály-módosításra a 2. mellékletben foglaltak
figyelembevételével;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a belügyminiszterrel együttműködve
a)
az 1. mellékletben a Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térségben meghatározott fejlesztésekhez
szükséges vízügyi engedélyezési feltételeket vizsgálja meg, és gondoskodjon arról, hogy azok a vízügyi
jogszabályokban meghatározottaknak megfelelően kerüljenek megvalósításra,
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b)

vizsgálja meg a Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térségben már megvalósult, illetve megvalósítani
tervezett vízügyi beruházások által és a fejlesztési programmal érintett területek közötti esetleges
átfedéseket az európai uniós támogathatósági és elszámolhatósági szabályokra való tekintettel,
c)
kezdeményezzen rendszeres egyeztetést – az Országos Vízügyi Főigazgatóság útján – a fejlesztések
tervezésének további fázisaiban a vagyonkezelésért felelős illetékes vízügyi szervekkel, ha a fejlesztési
programban bemutatott fejlesztések jelenlegi kidolgozottsága azt szükségessé teszi;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
belügyminiszter
Határidő:
2017. szeptember 15.
5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térség területét érintő,
e határozatban foglalt, több kormányzati szerv együttműködését igénylő feladatok megvalósítását a Magyar
Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MTÜ) bevonásával koordinálja;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az MTÜ bevonásával 2017 második félévétől 2030 második félévéig
évente készítsen jelentést a Kormány számára az e határozatban előírt feladatok teljesítéséről.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
első alkalommal 2017. december 31-ig,
utolsó alkalommal 2031. január 31-ig
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

1. melléklet az 1550/2017. (VIII. 18.) Korm. határozathoz
A

B

C

D

E

F

Támogatási
1.

Térség

Helyszín

Fejlesztés típusa

Fejlesztési téma

igény

Forrás

(Mrd Ft)

2.
3.

Aktív turizmus
fejlesztése

Dunakanyar
kiemelt
fejlesztési
térség
Börzsöny

4.

Börzsöny turisztikai
attraktivitásának
fejlesztése

5.

6.

Budapest,
Szentendre,
Visegrád,
Esztergom,
Vác

Közlekedésfejlesztés

7.
Dobogókő
8.

Aktív turizmus
fejlesztése

Börzsöny kerékpárúthálózatának fejlesztése

1,50

Hazai forrás

Börzsöny komplex
turisztikai fejlesztése

1,60

Hazai forrás

Börzsönyi kisvasutak
útvonalainak bővítése,
szolgáltatások
továbbfejlesztése

2,28

Hazai forrás

Börzsöny
termék-összekapcsolás

0,50

Hazai forrás

A dunai gyorshajózás
fejlesztése

12,50

Hazai forrás

A dobogókői sípálya
fejlesztése

0,98

Hazai forrás

A dobogókői
kirándulóközpont
tájépítészeti megújítása,
látogatóbarát fejlesztése

1,50

Hazai forrás
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Egyházturisztikai
fejlesztés

Esztergom egyházi
értékeinek
bemutatása turisztikai
attrakciófejlesztéssel

2,00

Hazai forrás

Egészségturisztikai
fejlesztés

Szent István
műemlékfürdő
fejlesztése
Esztergomban

5,00

Hazai forrás

11.

Esztergom turisztikai
attraktivitásának
fejlesztése

Esztergom városképének
turisztikai szempontú
fejlesztése

10,00

Hazai forrás

12.

Attrakciófejlesztés

Monostori erőd
látogatóbarát fejlesztése

0,30

Hazai forrás

Egészségturisztikai
fejlesztés

Brigetio Gyógyfürdő
családbarát
szolgáltatásfejlesztési
programja

0,50

Hazai forrás

9.

10.

Esztergom

Komárom
13.

14.

Leányfalu

Strandfejlesztés

Leányfalu
strandfejlesztés

0,25

Hazai forrás

15.

Nagymaros

Nagymaros turisztikai
attraktivitásának
fejlesztése

A nagymarosi Duna-part
környezetének
fejlesztése

1,00

Hazai forrás

16.

Pilis

Egyházturisztikai
fejlesztés

Spirituális, elvonulási
központ építése a
Pilisben

3,00

Hazai forrás

Aktív turizmus
fejlesztése

Erdei kerékpáros
infrastruktúra és
szolgáltatás fejlesztése a
Pilis-Visegrádi-hegység,
Budai-hegység területén

2,00

Hazai forrás

18.

Aktív turizmus
fejlesztése

Budapest és Szentendre
összekapcsolása Bubi
rendszerrel

1,00

Hazai forrás

19.

Attrakciófejlesztés

Szentendrei Skanzen
látogatóbarát fejlesztése

0,20

Hazai forrás

Attrakciófejlesztés

A Szentendrei Képtár,
egykori Kereskedőház
rekonstrukciója

2,60

Hazai forrás

A szentendrei
Dunakorzó újjáépítése

2,60

Hazai forrás

Szentendre
városképének turisztikai
szempontú fejlesztése

3,00

Hazai forrás

Barokk belváros
fejlesztése

3,00

Hazai forrás

Múzeumnegyed
fejlesztése

1,00

Hazai forrás

Nagyvillám sípálya
infrastrukturális és
szolgáltatási fejlesztése

0,60

Hazai forrás

17.

Pilis-Visegrádi-,
Budai-hegység

Szentendre
20.

21.

22.

Szentendre

23.
Vác
24.

25.

Visegrád

Szentendre
attraktivitásának
fejlesztése

Vác attraktivitásának
fejlesztése

Aktív turizmus
fejlesztése
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26.

Visegrád
Visegrád
attraktivitásának
fejlesztése

Élményterek és
emblematikus
helyszínek
összekapcsolása,
vonzerőfejlesztés
Visegrádon

2,00

Hazai forrás

Településen belüli
látogatómenedzsment
optimalizálása
Visegrádon

2,00

Hazai forrás

27.

Visegrád

28.

Visegrád

Strandfejlesztés

Lepence strandfürdő
fejlesztése

2,00

Hazai forrás

29.

Zebegény

Zebegény
attraktivitásának
fejlesztése

Zebegény turisztikai
szempontú
településközpontfejlesztése

0,50

Hazai forrás

30.

Zebegény,
Kisoroszi,
Verőce,
Visegrád,
Esztergom,
Szentendre és
Komárom

Strandfejlesztés

A Duna-parti szabadvízi
strandok egységes,
élményígéretet fokozó
fejlesztése

1,00

Hazai forrás

31.

Közlekedésfejlesztés

„Parkolj és túrázz!”
parkolópontok
kialakítása a
Dunakanyarban

0,40

Hazai forrás

32.

Aktív turizmus
fejlesztése

Autós panorámapontok
kialakítása

0,50

Hazai forrás

Gasztronómiai
és borturisztikai
mesterközpont
kialakítása

0,50

Hazai forrás

Termék-összekapcsolás

1,00

Hazai forrás

E-mobiltás élénkítése
a térségben,
töltőállomások létesítése

1,00

Hazai forrás

33.

34.
35.

36.

Turisztikailag
frekventált térségek
integrált termék- és
szolgáltatásfejlesztése

Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térség MTÜ Zrt. által támogatott fejlesztései
összesen:

69,81
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2. melléklet az 1550/2017. (VIII. 18.) Korm. határozathoz
A Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térséget alkotó települések
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Almásfüzitő
Alsópetény
Bajót
Bánk
Berkenye
Bernecebaráti
Borsosberény
Budakalász
Csörög
Diósjenő
Dömös
Drégelypalánk
Dunaalmás
Dunabogdány
Dunakeszi
Esztergom
Felsőpetény
Göd
Hont
Horpács
Ipolydamásd
Ipolytölgyes
Kemence
Kismaros
Kisoroszi
Komárom
Kosd
Kóspallag
Lábatlan
Leányfalu
Letkés
Márianosztra
Mogyorósbánya
Nagybörzsöny
Nagymaros
Nagyoroszi
Neszmély
Nógrád
Nőtincs
Nyergesújfalu
Ősagárd
Penc
Perőcsény
Pilismarót
Pilisszentkereszt
Pilisszentlászló
Pócsmegyer
Pomáz
Pusztaberki
Rétság
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51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Süttő
Szendehely
Szentendre
Szigetmonostor
Szob
Szokolya
Sződ
Sződliget
Tahitótfalu
Tát
Tereske
Tésa
Tolmács
Üröm
Vác
Vácrátót
Vámosmikola
Verőce
Visegrád
Zebegény

A Kormány 1551/2017. (VIII. 18.) Korm. határozata
a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány támogatásáról
A Kormány
1. egyetért a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány támogatásával;
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy biztosítson 1500 millió forint forrást az 1. pontban meghatározott célra
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 4. Év közben jelentkező többletfeladatok
kiadásai jogcímcsoport javára.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. október 15.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes
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A Kormány 1552/2017. (VIII. 18.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében megvalósuló közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos előirányzatátcsoportosításokról
A Kormány
1. a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
MVP rendelet) végrehajtása érdekében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére az Intermodális
Közösségi Csomópont (a továbbiakban: IMCS) előkészítése céljából
a)
a kecskeméti IMCS előkészítése érdekében 571 000 000 forint,
b)
a dunaújvárosi IMCS előkészítése érdekében 647 000 000 forint,
c)
a zalaegerszegi IMCS előkészítése érdekében 845 000 000 forint,
d)
a szombathelyi IMCS előkészítése érdekében 653 000 000 forint,
azaz összesen 2 716 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím, 28. Kiemelt
közúti projektek jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
2. az MVP rendelet végrehajtása érdekében, az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím,
78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére a Szombathely–Kőszeg közötti közúti kapcsolat fejlesztésének
előkészítése érdekében 1 850 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím,
28. Kiemelt közúti projektek jogcímcsoport javára az 1. melléklet szerint;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert mint az 1. és 2. pontban megjelölt fejlesztések szakpolitikai felelősét, hogy
gondoskodjon az 1. és 2. pontban megjelölt fejlesztések előkészítéséről;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert hogy gondoskodjon a „Szombathely–Kőszeg közötti közúti kapcsolat
fejlesztésének előkészítése” című projekt a Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó
infrastrukturális beruházások összehangolásáról és azok 2022-ig történő megvalósításáról szóló 1371/2016.
(VII. 15.) Korm. határozatban, valamint a Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéseinek 2022-ig történő
megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról szóló 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozatban történő
felvételéről.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az 1371/2016. (VII. 15.) és az 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozatok soron következő
módosításakor
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

XI. Miniszterelnökség
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím Alcím
szám szám

30

358951
XVII.

20

1

32

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím Alcím
szám szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

78

38

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

K8

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Modern Városok Program
Egyéb felhalmozási célú kiadások

K5
K8

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési ágazati programok
Közútfejlesztési feladatok végrehajtása
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Forintban
A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-4 566 000 000

4 566 000 000

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név
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1. melléklet az 1552/2017. (VIII. 18.) Korm. határozathoz

Forintban
Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Forintban

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím Alcím
szám szám

30

358951
XVII.

20

1

32

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

78

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Modern Városok Program

28

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési ágazati programok
Kiemelt közúti projektek

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

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

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-4 566 000 000

4 566 000 000
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I.n.év
4 566 000 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

4 566 000 000
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A Kormány 1553/2017. (VIII. 18.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kecskeméti Kodály Zoltán
Zenepedagógiai Intézetének infrastruktúra fejlesztéséről
A Kormány a Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1131/2016. (III. 10.) Korm. határozat 4. pont a) alpontjával összhangban
1. egyetért a Modern Városok Program keretében a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kecskeméti Kodály
Zoltán Zenepedagógiai Intézetének fejlesztését és bővítését célzó rekonstrukciós tervének megvalósításához
szükséges beruházással (a továbbiakban: Beruházás) azzal, hogy a Beruházás 2017–2020. évi feladatai – az ingatlan
megvásárlásával összefüggő kiadások nélkül – legfeljebb 4200,1 millió forint forrás biztosításával állami
beruházásként kerülnek megvalósításra a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.)
Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoporton rendelkezésre álló
források terhére a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím javára történő
átcsoportosítással, az alábbi ütemezés szerint:
a)
a 2017. évben 144,2 millió forint,
b)
a 2018. évben 1094,8 millió forint,
c)
a 2019. évben 1640,9 millió forint,
d)
a 2020. évben 1320,2 millió forint;
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Beruházás megvalósításáról a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem útján;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter és az emberi erőforrások
miniszterének bevonásával gondoskodjon a Beruházás megvalósításához a 2019. és 2020. években szükséges
források biztosításáról az egyes költségvetési években a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetben;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2019. és a 2020. évi központi költségvetés tervezése során
4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy pályázati források rendelkezésre állása esetén a Beruházás költségei
a pályázatok terhére a cél szerint biztosított pályázati források erejéig elszámolásra, valamint az 1. és a 3. pont
alapján biztosított és a pályázati forrásokkal azonos mértékű fel nem használt források a központi költségvetés
javára visszatérítésre kerüljenek;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a pályázati források rendelkezésre állását követően
5. egyetért a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet fejlesztésének
megvalósításához szükséges, a Kecskemét 481 és 478/2 helyrajzi számú ingatlanok (a továbbiakban együtt:
Ingatlanok) tulajdonjogának a Magyar Állam javára – a nemzeti fejlesztési miniszter által a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján adásvételi szerződés
megkötésével – történő megszerzésével és az Ingatlanoknak az állami tulajdonba kerülését követően a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem vagyonkezelésbe adásával;
6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az MNV Zrt. útján gondoskodjon az Ingatlanok forgalmi
értékbecslésének elkészítéséről;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
7. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon az Ingatlanok Magyar Állam tulajdonába kerüléséről
szóló előterjesztés elkészítéséről és a Modern Városok Program Bizottsághoz történő benyújtásáról;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a 6. pont szerinti értékbecslések és a Kecskemét 478/2 helyrajzi számú ingatlannak a Kecskemét
Megyei Jogú Város Önkormányzata által forgalomképes vagyoni körbe történő átsorolását
követően

18531
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8. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával az Ingatlanok
tulajdonjogának Magyar Állam javára történő megszerzése érdekében 2017. évben szükséges, legfeljebb
a független ingatlanforgalmi szakértő által megállapított forgalmi érték alapján meghatározott összegű forrás
– a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: 2017. évi Kvtv.)
1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési fejezet javára a 2017. évi
Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok
alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére történő – átcsoportosítása céljából gondoskodjon
előterjesztés benyújtásáról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdése szerinti döntés
kezdeményezése érdekében.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az értékbecslést követően azonnal
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1554/2017. (VIII. 18.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött
együttműködési megállapodás alapján a Mura program részeként az erdei kisvasút fejlesztéséhez szükséges
forrás előirányzat-átcsoportosításáról
A Kormány a Magyarország Kormánya és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1496/2015. (VII. 21.) Korm. határozat 4. pontja végrehajtása érdekében
1. egyetért azzal, hogy a Mura program részeként az erdei kisvasút fejlesztési program (a továbbiakban: fejlesztési
program) állami beruházás keretében, mindösszesen legfeljebb 1 000 000 000 forint értékben kerüljön
megvalósításra;
2. felhívja az földművelésügyi minisztert mint a fejlesztési program szakpolitikai felelősét, hogy gondoskodjon
a fejlesztési program megvalósításáról;
Felelős:
földművelésügyi miniszter
Határidő:
folyamatos
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a fejlesztési
program megvalósítása céljából 1 000 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok
Program jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 21. Központi kezelésű
előirányzatok cím, 1. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások alcím, 1. Állami erdőgazdasági
társaságok tőkeemelése jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
földművelésügyi miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet az 1554/2017. (VIII. 18.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XII. Földművelésügyi Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím Alcím
szám szám

30

358951
XII.

21

349295

1

1

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím Alcím
szám szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

78

Kiemelt
előir.
szám

K8

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Modern Városok Program
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-1 000 000 000

Földművelésügyi Minisztérium
Központi kezelésű előirányzatok
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
1
Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése
K6
Beruházások
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

Módosítás
(+/-)

1 000 000 000
Forintban
BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Forintban

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.
358951

Cím Alcím
szám szám

30

1

78

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Modern Városok Program

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

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

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-1 000 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I.n.év
1 000 000 000

II. n.év

III.n.év
1 000 000 000

IV.n.év
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Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám
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A Kormány 1555/2017. (VIII. 18.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva a Népi Építészeti Program megvalósítása érdekében 300,0 millió forint egyszeri
átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 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:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2018. június 30.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet az 1555/2017. (VIII. 18.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.

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

30

360562
32

297102

Alcím
szám

1

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

86

Kiemelt
előir.
szám

K5
K8

1

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Népi Építészeti Program

Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Központi kezelésű előirányzatok
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Egyéb működési célú kiadások

K5

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

100,0
200,0
-300,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Államháztartási egyedi
azonosító

Millió forintban, egy tizedessel

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat
neve

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

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

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.
360562

Cím
szám

30

Alcím
szám

1

Jogcím
csop.
szám

86

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Népi Építészeti Program

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

300,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezet
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb:
azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Összesen

I.n.év
300,0

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

300,0
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A Kormány 1556/2017. (VIII. 18.) Korm. határozata
az IKOP-1.1.0-15-2017-00028 azonosító számú („86. számú főút Szombathely és Egyházasrádóc
közötti szakaszának 2×2 sávos úttá történő fejlesztésének előkészítése” című) projekt költségeinek
finanszírozásáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének
megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány
a)
egyetért az IKOP-1.1.0-15-2017-00028 azonosító számú, „86. számú főút Szombathely és Egyházasrádóc
közötti szakaszának 2×2 sávos úttá történő fejlesztésének előkészítése” című projekt (a továbbiakban:
projekt) költségeinek 1. melléklet szerinti támogatásával,
b)
egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti megkötésével.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016.
(V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a)
B:26 mezőjében az „Egyházasdaróc” szövegrész helyébe az „Egyházasrádóc” szöveg,
b)
D:26 mezőjében a „2,00” szövegrész helyébe a „0,60” szöveg
lép.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A

B

C
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1. melléklet az 1556/2017. (VIII. 18.) Korm. határozathoz
D

E

F

G

H

Projekt le nem vonható, az Európai
Unió felé el nem számolható általános

1.

Projekt azonosító
száma

Projekt
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

támogatási
intenzitása

Projekt Integrált

forgalmi adó finanszírozását szolgáló

Közlekedésfejlesztési

forrása [a központi költségvetésről

Operatív Program keretében

szóló törvényben meghatározott

finanszírozandó támogatásának

Uniós fejlesztések fejezet Integrált

összege

Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)

(Ft)

előirányzat hazai társfinanszírozása

Jelenleg
támogatott
tartalom

Projekt rövid bemutatása

összköltsége
(Ft)

terhére]
(Ft)

2.

IKOP-1.1.0-152017-00028

86. számú főút
Szombathely és
Egyházasrádóc
közötti szakaszának
2×2 sávos
úttá történő
fejlesztésének
előkészítése

NIF Nemzeti
Infrastruktúra
Fejlesztő
zártkörűen működő
Részvénytársaság

100%

590 631 579

154 185 006

744 816 585

A projekt keretében
a 86. számú főút
Szombathely–
Egyházasrádóc
közötti szakaszának
2×2 sávos főúttá
történő kialakításához
szükséges tervezési
és engedélyeztetési
feladatokat végzik el.
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A Kormány 1557/2017. (VIII. 18.) Korm. határozata
a Százhalombatta–Pusztaszabolcs közötti vasúti vonalszakasz korszerűsítésével és a Budapest–Hatvan
közötti vasúti vonalszakasz korszerűsítésével kapcsolatos projektek megvalósításához szükséges források
biztosításáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének
megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány
a)
egyetért
aa)
a „Kelenföld–Pusztaszabolcs vasútvonal átépítése II. ütem (Százhalombatta–Pusztaszabolcs
korszerűsítése és ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése)” című, valamint
ab)
a „Budapest–Hatvan vonalszakasz korszerűsítése: Keleti pályaudvar – Kőbánya-felső és a Rákos–
Hatvan vonalszakasz korszerűsítése, valamint az ETCS 2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése Rákos–
Hatvan között” című
projekt (a továbbiakban együtt: CEF projektek) műszaki tartalmával, költségeivel és forrásszerkezetével
az 1. melléklet szerint,
b)
egyetért
ba)
a „Gödöllő állomás korszerűsítése” című és
bb)
a „Budapest–Hatvan vasútvonalon elővárosi célú fejlesztések” című,
az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat (a továbbiakban: éves fejlesztési keret) 2. mellékletében foglalt táblázat
65d. és 65e. sorában meghatározott projekt (a továbbiakban együtt: IKOP projektek) műszaki tartalmával,
költségeivel és forrásszerkezeteivel a 2. melléklet szerint,
c)
egyetért azzal, hogy
ca)
az a) alpont aa) alpontja szerinti projekt fizikai befejezésének határideje 2021. december 31-e,
cb)
az a) alpont ab) alpontja szerinti projekt fizikai befejezésének határideje 2022. augusztus 31-e
legyen,
d)
egyetért az 1. mellékletben foglalt táblázat H oszlopában meghatározott összegeknek a Magyarország
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 60. Európai uniós fejlesztési programok alcím,
1. Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek jogcímcsoport terhére történő finanszírozásával,
e)
egyetért azzal, hogy a CEF projektekre és az IKOP projektekre biztosított összes tervezett hazai költségvetési
hozzájárulás legfeljebb 155 220 679 154 forint legyen, amely tartalmazza a 15% arányú hazai társfinanszírozást,
a CEF projektek esetén a végrehajtó szerv részére, az IKOP projektek esetén a kedvezményezett részére
megtérítendő általános forgalmi adót és a felmerülő el nem számolható költséget is,
f)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős
kormánybiztos bevonásával vizsgálja meg és dolgozza ki a CEF projektek költségnövekménye d) alpont
szerint biztosított finanszírozása hitellel történő későbbi kiváltásának lehetőségeit.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. október 31.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. Az éves fejlesztési keret 2. mellékletében foglalt táblázat
a)
D:65d mezőjében a „15,35” szövegrész helyébe a „17,74” szöveg,
b)
D:65e mezőjében a „10,89” szövegrész helyébe a „16,21” szöveg
lép.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A

B

C

D

E

F

1.

G

H

I

J

Eredeti

program

Projekt megnevezése

megnevezése

K

L

M

N

Változás
Európai Hálózat-

Kapcsolódó
2.

18538
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Kedvez-

Végrehajtó

A projekt tervezett

A projekt tervezett

finanszírozási Eszköz

ményezett

szerv

költsége

összköltsége

révén finanszírozott

(nettó, Ft)

(bruttó, Ft)

támogatás összege
(nettó, Ft)

O

Európai HálózatHazai költségvetési
támogatás tervezett
összege
(Ft)

A projekt tervezett

A projekt tervezett

költsége

összköltsége

(nettó, Ft)

(bruttó, Ft)

P

Q

Változást követő
Európai

finanszírozási

Hazai költségvetési

Eszköz révén

támogatás tervezett

finanszírozott

összege

támogatás összege

(Ft)

A projekt tervezett

A projekt tervezett

költsége

összköltsége

(nettó, Ft)

(bruttó, Ft)

(nettó, Ft)

Hálózatfinanszírozási

Hazai költségvetési

Eszköz révén

támogatás tervezett

finanszírozott támogatás

összege

összege

(Ft)

Projekt rövid bemutatása

(nettó, Ft)

A korszerűsítés keretében
Kelenföld–
Pusztaszabolcs

Hálózat3.

finanszírozási
Eszköz

és biztosítóberendezéseit,

Fejlesztő

II. ütem (SzázhaPusztaszabolcs

vonalszakasz vasúti pályáját

túra

átépítése
lombatta–

Pusztaszabolcs vasúti

Infrastruk-

vasútvonal
Európai

átépítik a Százhalombatta–

NIF Nemzeti

valamint az Egységes Európai

zártkörűen
Az állam

működő

97 666 866 463

123 118 920 408

82 213 938 088

40 904 982 320

+13 797 624 043

+17 692 534 712

–9 707 649 971

+27 400 184 683

111 464 490 506

140 811 455 120

72 506 288 117

68 305 167 003

Részvény-

korszerűsítése és

vonatbefolyásoló rendszert

(a továb-

folyásoló

létesítenek, a vonatkozó

biakban:

rendszer

uniós és hazai előírásoknak,

NIF Zrt.)

kiépítése)

(a továbbiakban: ETCS)
2. szintjének megfelelő

társaság

ETCS2 vonatbe-

Vonatbefolyásoló Rendszer

valamint elvárásoknak
megfelelően.

Budapest–

A projekt keretében a Keleti

Hatvan

pályaudvar – Kőbánya-felső

vonalszakasz

állomás közötti vasúti

korszerűsítése:

vonalszakaszon egy harmadik

Keleti
Európai
Hálózat4.

finanszírozási
Eszköz

vágányt építenek ki. Emellett

pályaudvar–

a Rákos–Hatvan közötti vasúti

Kőbánya-felső és
a Rákos–Hatvan
vonalszakasz
korszerűsítése,
valamint az
ETCS 2 vonatbefolyásoló
rendszer
kiépítése Rákos–
Hatvan között

vonalszakasz vasúti pályáját
Az állam

NIF Zrt.

123 394 530 685

156 246 656 744

102 803 037 309

53 443 619 436

+7 773 049 731

+9 735 388 594

–9 547 754 274

+19 283 142 867

131 167 580 416

165 982 045 338

93 255 283 035

72 726 762 303

és a biztosítóberendezéseit
korszerűsítik, valamint
ugyane vonalszakaszon az
ETCS 2. szintjének megfelelő
vonatbefolyásoló rendszert
építenek ki a vonatkozó uniós
és hazai előírásoknak és
elvárásoknak megfelelően.
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A

B

C

1.

Kapcsolódó program megnevezése

Projektjavaslat megnevezése

Támogatást igénylő neve

2.

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program

Gödöllő állomás korszerűsítése

NIF Zrt.

3.

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program

Budapest–Hatvan vasútvonalon elővárosi célú fejlesztések

NIF Zrt.

D

E

Projektjavaslat tervezett költsége

Projektjavaslat tervezett összköltsége

(nettó, Ft)

(bruttó, Ft)

17 738 469 154

22 483 795 221

16 212 464 904

20 563 248 576

F
Projektjavaslat rövid bemutatása

Gödöllő állomás korszerűsítése, P+R parkoló létesítése.
Megállóhelyek és állomások elővárosi célú fejlesztése,
akadálymentesítése, P+R parkolók építése.
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A Kormány 1558/2017. (VIII. 18.) Korm. határozata
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat és az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési
keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
1. A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat C:12 mezőjében a „Főigazgatóság” szövegrész
helyébe a „Főigazgatóság (konzorciumvezető), Semmelweis Egyetem” szöveg lép.
2. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat C:65 mezőjében a „Főigazgatóság” szövegrész
helyébe a „Főigazgatóság (konzorciumvezető), Semmelweis Egyetem” szöveg lép.
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A miniszterelnök 82/2017. (VIII. 18.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a közös helyen történő határforgalomellenőrzésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a belügyminiszter, valamint a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a közös helyen történő határforgalomellenőrzésről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) előkészítésével és létrehozásával;
2. felhatalmazom a belügyminisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő
személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a belügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként előálló
szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
5. felhívom a belügyminisztert, a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert, hogy
a Megállapodás létrehozását követően a Megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról
szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

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.

