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III. Kormányrendeletek

A Kormány 36/2017. (III. 6.) Korm. rendelete
a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, 
valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 
41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint 
a  válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) 
Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ez a rendelet 2017. szeptember 7-én hatályát veszti.”

2. §  Ez a rendelet a kihirdetése napján 20 órakor lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 37/2017. (III. 6.) Korm. rendelete
az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 
18/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  Hivatal vezetője megszervezi a  feladatlapok sokszorosítását, csomagolását és szállítását. Ennek keretében 
a  feladatlapok csomagolásának megkezdésétől az  írásbeli vizsgaidőszak utolsó napján, tizennégy óráig a  Hivatal 
gondoskodik a feladatlapok csomagolása helyszínének élőerős fegyveres védelméről.”

2. §  Az R. 13. § (3) bekezdésében az „Nkt.-ban meghatározottak alapján a vizsgatárgyat” szövegrész helyébe az „Nkt.-ban 
meghatározottak alapján a vizsgatárgyat – a szakmai érettségi vizsgatárgy esetében a szakmai érettségi vizsgatárgy 
követelményeire vagy annak valamely részére felkészítő tantárgyat –” szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A földművelésügyi miniszter 9/2017. (III. 6.) FM rendelete
a borszőlő telepítésére és kivágására vonatkozó szabályokról

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés d), j) és k) pontjában,
a 21.  § tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 17. és 
20. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 16.) Korm. rendelet 65.  § 1. és 2.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában
a) engedélyes: borszőlőültetvény telepítésére vonatkozó engedéllyel rendelkező természetes személy és jogi 

személy;
b) telepítés: a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 2. § 

18–20. pontja szerinti új telepítési engedély, újratelepítési engedély, és átváltott telepítési engedély alapján 
végrehajtott telepítés, valamint az ültetvénynek a Btv. 7. § (1) bekezdése szerinti, más fajtára történő cseréje.

2. Nyilvántartások és jelentések

2. § (1) A  2015/561/EU bizottsági végrehajtási rendelet 11.  cikk (1)  bekezdés a) és e)  pontjában meghatározott adatokat 
a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (a továbbiakban: HNT) állítja össze.

 (2) A  HNT az  (1)  bekezdésben meghatározott adatokat a  borpiaci évet követő év január 31-ig megküldi 
az  agrárpolitikáért felelős miniszternek (a  továbbiakban: miniszter), aki azt minden év március 1-jéig továbbítja 
az Európai Bizottsághoz.

 (3) A  HNT szeptember 30-ig megküldi a  miniszter részére a  2015/561/EU bizottsági végrehajtási rendelet 11.  cikk 
(2) bekezdésében meghatározott tartalmú és formájú jelentéseket.

3. §  A HNT nyilvántartást vezet az  engedély nélkül telepített, valamint az  engedély nélküli újratelepítéssel érintett 
ültetvények adatairól, amelyről a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási 
programok, a  harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a  termelési potenciál és borágazat ellenőrzése 
tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. június 27-i 
555/2008/EK bizottsági rendelet XIII.  mellékletében foglalt 1. és 3. táblázat felhasználásával jelentést készít. 
A jelentést a HNT a borpiaci évet követő év január 31-ig megküldi a miniszter részére.

3. Új telepítési engedély

4. § (1) A  miniszter minden év február 25-ig a  HNT véleményének beszerzését követően meghatározza az  adott naptári 
évben az új telepítések számára engedélyezhető terület nagyságát.

 (2) A miniszter az új telepítések számára engedélyezhető terület nagyságáról minden év február 28-ig tájékoztatót tesz 
közzé a miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában és honlapján.

 (3) A  HNT meghatározza és honlapján minden év március 1-ig közzéteszi – az  1.  melléklet szerinti formában – 
a  2015/560/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet II.  melléklet F.  pontjában meghatározott feltételnek 
megfelelő szőlőfajták listáját.

 (4) Borvidékenként legfeljebb három fajta szerepelhet a  (3)  bekezdés szerinti listán. Kiválasztani olyan fajtát lehet, 
amely esetében az alábbi feltételek közül legalább kettő teljesül:
a) a  fajta termésének felvásárlási ára az  előző három borpiaci év mindegyikében meghaladta a  borvidékre 

érvényes átlagos felvásárlási árat;
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b) a  fajta az  adott borvidéken növeli a  termésbiztonságot, a  borvidékre jellemző talaj- és éghajlati 
adottságokhoz jobban alkalmazkodik;

c) a fajta a borvidék valamely oltalom alatt álló eredetmegjelölésű borászati termékének minőségi javulásához 
járul hozzá.

 (5) A  HNT honlapján közzéteszi a  (3)  bekezdés szerinti listán szereplő fajták (4)  bekezdésben foglalt szempontoknak 
való megfelelésének értékelését.

5. § (1) Az  új telepítési engedély iránti kérelmet minden év április 1. és április 30. között lehet benyújtani az  illetékes 
hegybíróhoz.

 (2) A benyújtott kérelmeket május 30-ig a HNT összesíti, és a 2015/560/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 
II.  melléklet F., G. és H.  pontjának alkalmazásával, a  2015/561/EU bizottsági végrehajtási rendelet I.  melléklet 
B. pontja szerinti feltételek figyelembevételével az alábbi szempontok szerint rangsorolja:
a) a  2015/560/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet II.  melléklet F.  pontban meghatározott 

feltételnek a kérelmező akkor felel meg, ha a kérelemben olyan szőlőfajta telepítését jelölte meg, amely a 4. § 
(3) bekezdése szerinti listán szerepel;

b) a  2015/560/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet II.  melléklet G.  pontban meghatározott 
feltételnek a  kérelmező akkor felel meg, ha a  telepítést olyan földterületen kívánja végrehajtani, ahol 
a  földterület borszőlő termőhelyi kataszter pontszáma meghaladja a  2.  mellékletben meghatározott 
borvidéki átlagot;

c) a 2015/560/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet II. melléklet H. pontban meghatározott kisméretű 
üzem feltételnek a kérelmező akkor felel meg, ha a benyújtott földhasználati összesítő alapján a kérelmezés 
napján legalább 0,5 hektár, de legfeljebb 20 hektár földterülettel rendelkezik;

d) a 2015/560/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet II. melléklet H. pontban meghatározott közepes 
méretű üzem feltételnek a  kérelmező akkor felel meg, ha a  benyújtott földhasználati összesítő alapján 
a kérelmezés napján 20 hektárnál több, de legfeljebb 50 hektár földterülettel rendelkezik.

 (3) A rangsor kialakítása során, amennyiben a kérelem megfelel
a) a (2) bekezdés a) vagy b) pontjában foglalt feltételnek, 1-1 pont,
b) a (2) bekezdés c) pontjában foglalt feltételnek, 0,6 pont,
c) a (2) bekezdés d) pontjában foglalt feltételnek, 0,4 pont
adható. Több feltétel együttes teljesülése esetén a pontszámokat össze kell adni.

4. A kivágás bejelentése

6. § (1) A kivágás tényét be kell jelenteni a hegybírónak. A kivágás bejelentésének a következő adatokat kell tartalmaznia:
a) a bejelentő neve, lakcíme;
b) a bejelentőnek a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának 

rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. 
(IX. 29.) FVM rendelet 3. §-ában meghatározott gazdasági akta száma (a továbbiakban: gazdasági akta száma);

c) a művelettel érintett ingatlanok adatai (település neve, helyrajzi szám, parcellaazonosító, területnagyság).
 (2) A bejelentéshez mellékelni kell

a) közös tulajdonban lévő ingatlan esetén valamennyi tulajdonostársnak, a saját vagy közös tulajdonban lévő, 
de özvegyi vagy haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan esetén a  haszonélvezőnek, illetve az  özvegyi joggal 
rendelkező személynek, valamint használatot biztosító jogviszony fennállása esetén a  használatba adónak 
a  kivágásra vonatkozó, teljes bizonyító erejű magánokiratban adott hozzájáruló nyilatkozatát eredeti 
példányban, és

b) a kivágással érintett terület földterületen történő elhelyezkedéséről készített vázrajzot, amennyiben a kivágás 
nem a teljes földterületre terjed ki.

 (3) A hozzájáruló nyilatkozatnak tartalmaznia kell
a) valamennyi tulajdonos, haszonélvező, özvegyi joggal rendelkező, és használatba adó

aa) természetes személy nevét és születési nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét,
ab) jogi személy cégnevét, székhelyét, adószámát,

b) a kérelmező nevét, címét és
c) az érintett földterület fekvése szerinti település nevét és az ingatlan helyrajzi számát.
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5. Újratelepítési engedély

7. § (1) Újratelepítési engedély iránti kérelmet az nyújthat be, aki borszőlőültetvényt vágott ki, és a kivágás megtörténtét 
a hegybíró igazolta.

 (2) Az  újratelepítési engedélyt a  kivágott ültetvénnyel legfeljebb megegyező nagyságú területre lehet 
igényelni. Az  újratelepítési engedélyt ugyanabban a  mezőgazdasági üzemben kell felhasználni, amelyben 
a borszőlőültetvényt kivágták.

 (3) Az  újratelepítési engedély iránti kérelmet postai úton vagy személyesen a  HNT által rendszeresített és honlapján 
közzétett nyomtatványon kell benyújtani a kérelemben megjelölt, kivágott terület fekvése szerinti hegybíró részére, 
a kivágás időpontja szerinti borpiaci évet követő második borpiaci év végéig.

 (4) Az újratelepítési engedély iránti kérelemnek tartalmazni kell
a) a kérelmező gazdasági akta számát,
b) a kérelmező nevét, lakcímét,
c) a  kérelmet megalapozó, kivágott ültetvény adatait (település neve, helyrajzi szám, parcellaazonosító, 

területnagyság).
 (5) A  kivágás alapján kérelmezhető újratelepítési engedélyt a  kivágás tényének bejelentését követően a  jogosult 

gazdasági aktájának részeként kell nyilvántartani.
 (6) A  mezőgazdasági igazgatási szervnél családi gazdaságként nyilvántartásba vett mezőgazdasági üzem esetén 

a gazdálkodó család tagjainak gazdasági aktáit ugyanazon mezőgazdasági üzemhez tartozónak kell tekinteni.
 (7) Ugyanazon földrészleten a  meglévő borszőlő ültetvénnyel legalább azonos nagyságú borszőlő telepítés esetén 

az újratelepítési engedély kérelmezése esetén a kivágás tényének bejelentése nem szükséges.

6. Átváltott telepítési engedély

8. § (1) Az  újratelepítési joggal rendelkező természetes személy, jogi személy az  újratelepítési jog érvényességi idejének 
lejártáig, de legkésőbb 2020. december 31-ig kérelmezheti az  újratelepítési jog telepítési engedélyre történő 
átváltását. Az  újratelepítési jogtartalékból 2015. december 31-ig kiadott telepítési jog a  vásárlás borpiaci évét 
követő második borpiaci év végéig érvényes.

 (2) Az  átváltott telepítési engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az  átváltás alapját képező újratelepítési jogról 
szóló határozat számát.

 (3) A nem saját jogon keletkezett újratelepítési jognak – az örökölt újratelepítési jog kivételével – engedélyre történő 
átváltása esetén a  hegybíró csak oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel 
rendelkező bor előállítására alkalmas szőlő telepítésére adhat engedélyt.

7. Kísérleti borszőlőültetvény, törzsültetvény telepítése

9. §  A kísérleti borszőlőültetvény és törzsültetvény telepítésére e  rendeletben a  telepítésre vonatkozó engedély 
általános szabályai irányadóak.

8. A telepítésre vonatkozó engedély általános szabályai

10. § (1) Az  1.  § b)  pontjában meghatározott telepítésre vonatkozó engedélyt (a  továbbiakban: telepítési engedély) 
az a természetes személy vagy jogi személy kaphat, aki
a) rendelkezik gazdasági akta számmal, és
b) a kérelemben feltüntetett ingatlan tulajdonosa vagy az ingatlant érvényes jogcím alapján használja.

 (2) A  telepítési engedély iránti kérelmet postai úton vagy személyesen, a  HNT által rendszeresített és honlapján 
közzétett nyomtatványon kell benyújtani a kérelemben megjelölt terület fekvése szerint illetékes hegybíró részére. 
A kérelemnek tartalmaznia kell
a) kérelmező gazdasági akta számát,
b) kérelmező nevét, lakcímét,
c) az érintett ingatlanok adatait (település neve, helyrajzi szám, parcellaazonosító),
d) a kérelemmel érintett földterület nagyságát,
e) új telepítési engedély iránti kérelem esetén a telepítendő szőlőfajta megnevezését.
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11. § (1) A telepítési engedély iránti kérelemhez – kivéve az ugyanazon földrészleten a meglévő borszőlőültetvénnyel azonos 
nagyságú borszőlővel megvalósuló telepítést, valamint az  ültetvény más fajtára történő cseréjét – mellékelni kell 
a  talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalnak a  talajvédelmi terv jóváhagyásáról szóló jogerős határozatának 
másolatát, amely – saját gyökerű szaporítóanyag felhasználása esetén – tartalmazza az  érintett terület talaj 
immunitására vonatkozó rendelkezést is.

 (2) A  telepítési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell közös tulajdonban lévő ingatlan esetén valamennyi 
tulajdonostársnak, a  saját vagy közös tulajdonban lévő, de özvegyi vagy haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan 
esetén a  haszonélvezőnek, illetve az  özvegyi joggal rendelkező személynek, valamint használatot biztosító 
jogviszony fennállása esetén a használatba adónak a telepítésre vonatkozó, teljes bizonyító erejű magánokiratban 
adott hozzájáruló nyilatkozatát eredeti példányban.

 (3) A hozzájáruló nyilatkozatnak tartalmaznia kell
a) valamennyi tulajdonos, haszonélvező, özvegyi joggal rendelkező, és használatba adó

aa) természetes személy nevét és születési nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét,
ab) jogi személy cégnevét, székhelyét, adószámát,

b) a kérelmező nevét, címét és
c) az érintett földterület fekvése szerinti település nevét és az ingatlan helyrajzi számát.

 (4) Az  új telepítési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a  kérelmező használatában lévő összes földterületre 
vonatkozó földhasználati összesítőt.

9. A telepítési engedély tartalma, módosítása és visszavonása

12. § (1) A telepítési engedély az alábbi adatokat tartalmazza:
a) a kérelmező neve, lakcíme;
b) a kérelmező gazdasági akta száma;
c) a  művelettel érintett ingatlanok adatai (település neve, helyrajzi szám, parcellaazonosító, területnagyság, 

telepítés esetén a terület termőhelyi kataszteri osztálya, pontérték);
d) telepítési jog átváltása esetén a telepítési engedélyre vonatkozóan a kérelmező birtokában lévő telepítési jog 

adatai;
e) az engedély időbeli hatálya;
f ) a telepítéshez tartozó talajvédelmi tervet jóváhagyó határozat iktatószáma.

 (2) A telepítést a jóváhagyott talajvédelmi tervben foglaltak szerint kell végrehajtani.

13. § (1) A hegybíró által kiadott telepítési engedély annak érvényességi ideje alatt módosítható.
 (2) A 2012. augusztus 1-jétől kiadott telepítési engedély esetében az engedélyben szereplő telepített fajták arányának, 

vagy a sor- és tőtávolságnak a 10%-ot meg nem haladó mértékű megváltoztatásához nem szükséges az engedély 
módosítása.

 (3) Kérelemre a  hegybíró visszavonja a  kiadott érvényes telepítési, pótlási, 2012. július 31-ig kiadott fajtaváltási 
engedély alapján megvalósuló fajtaváltási engedélyeket (a továbbiakban: fajtaváltás).

14. § (1) A telepítés elvégzésének tényét az engedélyesnek a végrehajtást követő 15 napon belül írásban be kell jelentenie 
a  hegybíró részére. A  bejelentés adattartalmát és formátumát a  HNT honlapján teszi közzé. A  bejelentéshez 
mellékelni kell az ültetvényleltárt és a szőlő szaporítóanyag származási igazolvány másolati példányát.

 (2) A  hegybíró az  engedélyes által tett bejelentés kézhezvételét követően ellenőrzi a  telepítés és a  fajtaváltás 
végrehajtását, legkésőbb a bejelentést követő vegetációs időszak végéig.

 (3) Amennyiben a hegybíró az ellenőrzése során megállapítja, hogy a telepített szőlőültetvény mérete az engedélyben 
szereplő területnagyságot – a  területmérésre alkalmazott eszköz és módszer tűréshatárát is figyelembe véve  – 
meghaladja, a  ténylegesen mért területnagyság és az  engedélyben szereplő területnagyság különbsége 
eredményeként kapott területnagyságot engedély nélkül végzett telepítésnek minősíti. Az engedély nélkül végzett 
telepítés tényének megállapításáról a hegybíró – az ellenőrzési jegyzőkönyv másolatának megküldésével – értesíti 
a borászati hatóságként eljáró járási hivatalt (a továbbiakban: járási hivatal).

 (4) Amennyiben a  Pest Megyei Kormányhivatal a  szőlőültetvények szerkezetátalakítási és átállítási támogatás 
felhasználása keretében végzett telepítést ellenőrizte, a  hegybíró a  Pest Megyei Kormányhivatal ellenőrzési 
jegyzőkönyvének jogsegély keretében történő bekérésével is teljesítheti az ellenőrzést.
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10. Az új telepítési engedély vagy újratelepítési engedély fel nem használása esetén alkalmazandó 
szankció

15. §  Amennyiben az  új telepítési engedéllyel vagy újratelepítési engedéllyel rendelkező engedélyes az  engedély 
érvényességi idején belül nem végzi el a  telepítést – az  ültetvény más fajtára történő cseréje és a  fajtaváltás 
kivételével –, az  engedélyes új telepítési engedély iránti kérelmet a  lejárt engedély lejárati napjától számított két 
naptári éven belül nem nyújthat be.

16. §  A hegybíró a  tudomására jutott, engedély nélküli borszőlőültetvény telepítést 10 napon belül bejelenti a  járási 
hivatal részére. A bejelentést a hegybíró megküldi a HNT részére.

17. § (1) A járási hivatal a telepítési engedély nélküli telepítés esetén – az ültetvény más fajtára történő cseréje kivételével – 
határidő tűzésével felszólítja az ültetvény használóját a szőlőültetvény kivágására, és a Btv. 43/D. § (2) bekezdésében 
foglaltak alapján bírság megfizetésére kötelezi a használót. A járási hivatal az eljárásáról tájékoztatja a hegybírót.

 (2) Amennyiben az  (1)  bekezdés szerint telepített ültetvényen termés található, a  termés megsemmisítéséről 
az ültetvény használójának saját költségén kell gondoskodnia.

 (3) Amennyiben az  engedély nélkül telepített ültetvény terméséből borászati terméket készítettek, a  használó 
a  kivágás elrendeléséről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül köteles az  ültetvényről 
származó termésből készített borászati termék lepárlásáról szerződést kötni olyan lepárlóüzemmel, amely  
80 térfogatszázalékot meghaladó alkohol készítését végzi. A  szerződésben legalább a  járási hivatal által kiállított 
hatósági bizonyítványon szereplő mennyiségnek kell szerepelnie. Az  eredeti szerződést a  megkötésétől számított  
15 napon belül a járási hivatal részére meg kell küldeni.

18. § (1) A lepárlóüzem a 17. § (3) bekezdése szerinti szerződés alapján beszállított termés lepárlását követő második hónap 
végéig köteles a járási hivatal részére az alábbi dokumentumokat benyújtani:
a) a szerződésbe foglalt termés átvételi bizonylatainak másolatát,
b) a  jövedéki adóról szóló törvény végrehajtási rendelete szerinti adóraktári nyilvántartás Általános adatainak 

és Termékkészlet elszámolás adatainak másolatát azokra a  hónapokra vonatkozóan, amelyekben az  adott 
termék lepárlásra került,

c) az előállított alkoholra vonatkozó, a járási hivatal által kiállított minősítési bizonyítványt tételenként.
 (2) A lepárlással kapcsolatban felmerült összes költség az ültetvény használóját terheli.

11. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 18. § 2017. április 1-jén lép hatályba.

20. §  A 4. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségének a 2017. évben a HNT e rendelet hatálybalépését követő 
15 napon belül tesz eleget.

21. §  E rendelet
a) a  mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a  922/72/EGK, a  234/79/EGK, 

az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 
1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. cím III. fejezete,

b) az  1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  szőlőtelepítésekre vonatkozó engedélyezési 
rendszer tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. december 15-i 2015/560/EU felhatalmazáson 
alapuló bizottsági rendelet, valamint

c) az  1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  szőlőtelepítésekre vonatkozó engedélyezési 
rendszer tekintetében történő alkalmazásával kapcsolatos szabályok megállapításáról szóló, 2015. április 7-i 
2015/561/EU bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
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22. §  A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 7.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A 6. § (3) bekezdésében meghatározott immunizálás elvégezhető
a) engedélyezett állategészségügyi szolgáltató létesítményben,
b) az állattartó kérésére az állat tartási helyén,
c) olyan településen vagy településrészen, ahol nincs engedélyezett állategészségügyi szolgáltató létesítmény és 
a  településszerkezet, valamint az  immunizálandó ebek száma nem teszi lehetővé az  oltás tartási helyen történő 
elvégzését, összevezetve.
(2) Az  állategészségügyi szolgáltató létesítményben kampányszerűen végzett immunizálás nem minősül 
összevezetett eboltásnak.
(3) A  szolgáltató állatorvos az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti immunizálási szándékát, annak tervezett időpontja 
előtt 30 nappal – az összevezetés tervezett időpontjának és pontosan azonosítható helyszínének megjelölésével – 
írásban köteles bejelenteni a  járási hivatalnak és a  Kamara területi szervének, valamint az  érintett település 
jegyzőjének.
(4) A járási hivatal az összevezetett immunizálást megtiltja
a) kedvezőtlen járványügyi helyzet esetén, vagy
b) ha az eb-összevezetés (1) bekezdés c) pontja szerinti feltételei nem állnak fenn, vagy
c) ha az eb-összevezetés állategészségügyi, állatjóléti, személyi feltételei nem teljesülnek.
(5) A  (4)  bekezdés szerinti döntéséről a  járási hivatal értesíti az  összevezetett immunizálást kezdeményező 
szolgáltató állatorvost, a Kamara illetékes területi szervezetét, a megyei kormányhivatalt és az érintett települések 
jegyzőit.
(6) Veszettség szempontjából kedvezőtlen járványügyi helyzet esetén az  ebek veszettség elleni összevezetett 
immunizálását a megyei kormányhivatal is elrendelheti.”

23. §  Hatályát veszti a borszőlő telepítés és kivágás engedélyezésének és ellenőrzésének eljárási rendjéről szóló 81/2015. 
(XII. 16.) FM rendelet.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 9/2017. (III. 6.) FM rendelethez

A 2015/560/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet II. melléklet F. pontjában meghatározott 
feltételnek megfelelő, borvidéki és nem borvidéki területekre vonatkozó szőlőfajták

A B

 1. Borvidék neve Szőlőfajták neve

 2. Csongrádi

 3. Hajós-Bajai

 4. Kunsági

 5. Neszmélyi

 6. Badacsonyi

 7. Balatonfüred-Csopaki

 8. Balaton-felvidéki 

 9. Etyek-Budai

10. Móri

11. Pannonhalmi

12. Nagy-Somlói
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13. Soproni

14. Balatonboglári

15. Pécsi

16. Szekszárdi

17. Villányi

18. Bükki

19. Egri

20. Mátrai

21. Tokaji

22. Zalai

23. Tolnai

24. A nem borvidéki területek

2. melléklet a 9/2017. (III. 6.) FM rendelethez

Borvidékek és a nem borvidéki területek átlagos borszőlő termőhelyi kataszteri pontértéke

A B

 1. Borvidék neve Átlagos termőhelyi pontérték

 2. Csongrádi 233

 3. Hajós-Bajai 227

 4. Kunsági 219

 5. Neszmélyi 311

 6. Badacsonyi 300

 7. Balatonfüred-Csopaki 333

 8. Balaton-felvidéki 329

 9. Etyek-Budai 304

10. Móri 320

11. Pannonhalmi 312

12. Nagy-Somlói 290

13. Soproni 324

14. Balatonboglári 306

15. Pécsi 310

16. Szekszárdi 296

17. Villányi 293

18. Bükki 332

19. Egri 326

20. Mátrai 311

21. Tokaji 327

22. Zalai 291

23. Tolnai 296

24. A nem borvidéki területekre érvényes pontérték 274
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1098/2017. (III. 6.) Korm. határozata
a Nemzeti Olimpiai Központ megteremtése érdekében szükséges intézkedésekről

A Kormány a hazai verseny- és szabadidősport támogatása, a sportlétesítmény infrastruktúra átfogó fejlesztése, a legmagasabb 
szintű nemzetközi sportversenyek megrendezése, továbbá a  budapesti Istvánmező városrész fejlesztésének elősegítése 
érdekében
 1. a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a  Budapesti Olimpiai Központ integrált 

rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény rendelkezéseit figyelembe véve egyetért azzal, hogy a  Budapesti 
Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójára a Nemzeti Olimpiai Központ megteremtése érdekében kerüljön sor;

 2. kiemelt fejlesztési célnak tekinti a  budapesti Istvánmező rehabilitációs programját, különösen a  Nemzeti Olimpiai 
Központ megvalósítása programot (a  továbbiakban: Program), amely során új, legmagasabb UEFA kategóriájú, 
legalább 65 000 fő befogadására alkalmas új Puskás Ferenc Stadion létesül;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Határidő: az új Puskás Ferenc Stadion vonatkozásában 2019. október 31.

 3. a 2.  pontban meghatározott új Puskás Ferenc Stadion megvalósítása érdekében felhívja a  nemzetgazdasági 
minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjanak
a) a 2018. évben – a  XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet terhére végrehajtott előirányzat-

átcsoportosítások összegének visszapótlásáról szóló 1857/2016. (XII. 27.) Korm. határozat 1.  pontjában 
foglalt visszapótlási kötelezettségen túl – további 40 645,0 millió forint rendelkezésre állásáról a  központi 
költségvetés XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetében,

b) a 2019. évben összesen 65 058,0 millió forint rendelkezésre állásáról a  központi költségvetés XVII. Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium fejezetében;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az a) alpont tekintetében a 2018. évi központi költségvetés tervezése során
 a b) alpont tekintetében a 2019. évi központi költségvetés tervezése során

 4. a 2. pontban meghatározott új Puskás Ferenc Stadion megvalósítása vonatkozásában
a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 36.  § (4b)  bekezdése és 36.  § 

(4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a nemzeti fejlesztési miniszter számára, 
hogy a 2018–2022. évek tekintetében legfeljebb 130 815,7 millió forint összegben éven túli kötelezettséget 
vállaljon,

b) az Áht. 36.  § (4c)  bekezdés a)  pontjában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi az  építtető Nemzeti 
Sportközpontok számára, hogy a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által az  a)  alpontban kapott 
felhatalmazással megkötött szerződéssel biztosított forrás terhére a 2018–2022. évek tekintetében legfeljebb 
bruttó 127 554,0 millió forint összegben éven túli kötelezettséget vállaljon,

c) engedélyezi, hogy az  állam nevében a  Nemzeti Sportközpontok „A budapesti Puskás Ferenc Stadion 
rekonstrukciójának tervezése és kivitelezése fővállalkozási szerződés keretében” tárgyú, nyílt közbeszerzési 
eljárás eredményeként a  nyertes ajánlattevővel a  vállalkozási szerződést – összhangban a  b)  alpontban 
kapott felhatalmazással – megkösse;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal
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 5. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Programra az  építtető Nemzeti Sportközpontokkal megkötött 
támogatási szerződésben kösse ki, hogy amennyiben a  jövőbeni hasznosítás jellege okán a  Nemzeti 
Sportközpontok általános forgalmi adó levonási joga beáll a  Program megvalósítása tekintetében, úgy a  Nemzeti 
Sportközpontok köteles a  levonásba helyezhető általános forgalmi adóval megegyező összegű támogatás 
visszafizetésére;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

 6. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, gondoskodjon arról, hogy a  Programra az  építtető Nemzeti 
Sportközpontokkal megkötött támogatási szerződés keretében biztosított támogatásból az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 102/A. § (2) bekezdése alapján, valamint az 5. pont 
szerint visszafizetett összegre ne vállaljon új kötelezettséget;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

 7. egyetért azzal, hogy a  2.  pontban meghatározott új Puskás Ferenc Stadion megvalósítása tekintetében 
a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) 
Korm. határozat rendelkezéseit nem kell alkalmazni;

 8. visszavonja a Nemzeti Olimpiai Központ megteremtéséről szóló 1207/2013. (IV. 15.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1099/2017. (III. 6.) Korm. határozata
a Habsburg Ottó Alapítvány létrehozásáról, valamint a működéséhez szükséges feltételek és forrás 
biztosításáról

 1. A Kormány mint Alapító
a) a Habsburg Ottó Alapítványról szóló 2016. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1. § (2) bekezdésében, 

valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (1a) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva létrehozza a Habsburg Ottó 
Alapítványt (a továbbiakban: Alapítvány);

b) a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az  ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011.  évi 
CLXXXI. törvény 96/A. §-ában biztosított jogkörében eljárva az Alapítvány feletti alapítói jogok gyakorlására 
a Miniszterelnökséget vezető minisztert jelöli ki;

c) a Törvényben meghatározott alapítványi célok megvalósításához az  alapító okiratban 100,0 millió forint 
pénzbeli vagyoni juttatás (a továbbiakban: Induló Vagyon) rendelkezésre bocsátását vállalja.

 2. A Kormány
a) az Induló Vagyon rendelkezésre bocsátása érdekében felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert 

mint az  alapítói jogok gyakorlóját, hogy az  Alapítvány Induló Vagyonának elkülönített kezelését szolgáló 
bankszámla javára 100,0 millió forint egyösszegű folyósítása iránt tegye meg a  szükséges intézkedéseket, 
továbbá kérelmezze az Alapítvány bírósági nyilvántartásba vételét;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal

b) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy kérelmezze az Alapítvány – Törvény alapján fennálló – 
közhasznú jogállásának bírósági nyilvántartásba történő bejegyeztetését;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: az Alapítvány bírósági nyilvántartásba vételének kezdeményezésével egyidejűleg

c) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az Alapítvány 
alapító okiratának a Magyar Közlönyben történő közzététele érdekében.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: az Alapítvány bírósági nyilvántartásba vételét követően azonnal
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 3. A Kormány
a) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  Alapítvány Induló Vagyonának fedezetére biztosítson 

egyszeri jelleggel 100,0 millió forint forrást a  Magyarország 2017.  évi központi költségvetéséről szóló 
2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 1.  Célelőirányzatok alcím, 91. Habsburg Ottó Alapítvány létrehozásához, céljainak megvalósításához 
szükséges, alapító okirat szerinti pénzbeli vagyonrendelés jogcímcsoport javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

b) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  Alapítvány 2017.  évi működéséhez, szakmai feladatainak 
ellátásához biztosítson egyszeri jelleggel legfeljebb 330,0 millió forint forrást a  Kvtv. XI. Miniszterelnökség 
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 92. Habsburg Ottó Alapítvány 
működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás jogcímcsoport javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

c) egyetért azzal, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság a  Törvény 
2.  §-ában meghatározott közfeladatai ellátásának elősegítésére az  állami tulajdonban lévő, Budavári Palota 
„D” épület földszinti ingatlanrészt határozatlan időtartamra ingyenes használatba adja az Alapítvány részére;

d) felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegyék meg a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának a Budavári Palota „D” épület 
földszinti részére vonatkozó vagyonkezelői joga megszüntetésre kerüljön;
Felelős: emberi erőforrások minisztere 

nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

e) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket a  Budavári Palota 
„D” épület földszinti ingatlanrész használatát biztosító, a c) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő 
szerződés megkötése érdekében;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az ingatlanrész felújítását követően azonnal

f ) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  Budavári Palota „D” épület földszintjén található Magyar 
Nemzeti Galéria Kőtár és Gótika Gyűjteménye költöztetésének megvalósítása céljából biztosítson egyszeri 
jelleggel legfeljebb 137,8 millió forint többletforrást a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezet javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

g) az Alapítvány elhelyezése érdekében egyetért a  Budavári Palota „D” épületrész földszintjének a  Budavári 
Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. általi felújításával;

h) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  g)  alpontban meghatározottak megvalósítása érdekében 
a  2017.  évben gondoskodjon legfeljebb 939,8 millió forint többletforrás egyszeri jelleggel történő 
biztosításáról a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
1.  Célelőirányzatok alcím, 57. Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának 
támogatása gazdasági társaságok részére jogcímcsoport javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

i) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert és a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az  Alapítvány 
működtetésével összefüggő feladatok ellátása érdekében a  2018.  évtől, tartós jelleggel gondoskodjon 
400,0  millió forintnak a  központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezet javára történő rendelkezésre 
állásáról.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a 2018.  évi központi költségvetés tervezése során, majd ezt követően az  éves központi 

költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1100/2017. (III. 6.) Korm. határozata
a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

A Kormány
a) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152.  § 

(5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezetnél 
keletkezett 566 980 667 forint, a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetnél keletkezett 320 000 000 forint, 
a  XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetnél keletkezett 210 693 394 forint és a  XXXV. Nemzeti Kutatási, 
Fejlesztési és Innovációs Hivatal fejezetnél keletkezett 1 300 000 000 forint összegű kötelezettségvállalással 
nem terhelt költségvetési maradvány felhasználását;

b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
az 1. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1100/2017. (III. 6.) Korm. határozathoz
1. melléklet a …./2017. (….) Korm. határozathoz

          Ezer forintban

Fejezet-
szám 

Cím- 
szám

Alcím- 
szám

Jogcím-
csoport 
szám

Jogcím-
szám

Kiemelt 
előirányzat 

szám

Fejezet 
név Címnév Alcímnév 

Jogcím-
csoport 

név

Jogcím 
név    Kiemelt előirányzat neve  Átcsoportosítás (+/-)

XII. Földművelésügyi Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Agrár célelőirányzatok
38 Nemzeti Földalapba tartozó földvagyon hasznosítási feladatainak támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -410 000
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok

5 Kárrendezési célelőirányzat
2 Járadék kifizetés

K5 Egyéb működési célú kiadások -320 000
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

3 Külgazdasági fejlesztési célelőirányzat
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 320 000

16 Állami protokoll támogatása
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 100 000

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
1 Kormányfői protokoll

K5 Egyéb működési célú kiadások -210 693
7 MK felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 110 693
XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások

2 A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások
4 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai

6 Egyéb vagyonkezelési kiadások
K3 Dologi kiadások 410 000

0

A 2016. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása 
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A Kormány 1101/2017. (III. 6.) Korm. határozata
a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról

A Kormány
 1. a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 4. melléklet 

2.  pontja alapján a  rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez kapcsolódó feladatok hatékony megvalósításához 
jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 21. Tömeges 
bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások alcím 422,8 millió forint összeggel történő túllépését;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. egyetért azzal, hogy a  rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez kapcsolódó feladatok hatékony megvalósítása 
során a  Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. 
(XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1102/2017. (III. 6.) Korm. határozata
a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról

A Kormány
 1. a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 4. melléklet 

2.  pontja alapján a  rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez kapcsolódó feladatok hatékony megvalósításához 
jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 21. Tömeges 
bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások alcím legfeljebb 38 055,7 millió forint összeggel történő túllépését;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 2. egyetért azzal, hogy a  rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez kapcsolódó feladatok hatékony megvalósítása 

során a  Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013.  
(XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1103/2017. (III. 6.) Korm. határozata
a terrorveszély megelőzéséhez és elhárításához szükséges további források biztosításáról

A Kormány a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 
4. melléklet 2. pontja alapján jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 22. A  terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások alcím legfeljebb  
1499,6 millió forint összeggel történő túllépését.

Felelős: belügyminiszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő:  azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1104/2017. (III. 6.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és 
egyes Korm. határozatok módosításáról

 1. A Kormány az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 21.  § (1)  bekezdésében és 33.  § (2)  bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva 4 488 605 950 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, emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2018. június 30.

 2. Az operatív programok végrehajtásával összefüggésben a  XIX. Uniós fejlesztések és a  XV. Nemzetgazdasági 
Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1984/2015. (XII. 23.) Korm. határozat 3. pontjában 
a „2016. december 31.” szövegrész helyébe a „2017. augusztus 31.” szöveg lép.

 3. A Lakitelek Népfőiskola 2016–2017.  évi beruházásának megvalósításához szükséges többletforrás 
biztosításáról szóló 1129/2016. (III. 10.) Korm. határozat 1.  pontjában a  „2017. március 31.” szövegrész helyébe 
a „2017. december 31.” szöveg lép.

 4. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1220/2016. (IV. 29.) Korm. határozatban a „2017. június 30.” szövegrész helyébe a „2018. június 30.” szöveg lép.

 5. A Kormány egyetért azzal, hogy a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1180/2016. (IV. 11.) Korm. határozat 1.  melléklete szerint – az  egyszeri előirányzat-
átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a  XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Nemzeti 
Örökség Intézete cím, K6. Beruházások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 137 150 ezer forintból 97 087 ezer 
forint a K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton, valamint 13 039 ezer forint a K7. Felújítások kiemelt előirányzaton 
kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

 6. Hatályát veszti az  Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok 
módosításáról szóló 1245/2016. (V. 18.) Korm. határozat 9. pontja.

 7. A Budai Lovas- és Szabadidőközpont megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1322/2014. (V. 30.) 
Korm. határozat 6. pontjában a „2016. június 30.” szövegrész helyébe a „2017. június 30.” szöveg lép.

 8. A gödöllői uszoda beruházási program megvalósításáról, valamint a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre 
szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1525/2014. (IX. 18.) Korm. határozat 4.  pontjában 
a „2016. június 30.” szövegrész helyébe a „2017. december 31.” szöveg lép.
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 9. A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum megvalósítási koncepciójáról és a  szükséges pénzügyi 
fedezet biztosításáról, valamint a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1526/2014. (IX. 18.) Korm. határozat 4.  pontjában a „2016. június 30.” szövegrész helyébe 
a „2017. december 31.” szöveg lép.

 10. A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia, valamint a  dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházások 
megvalósításához szükséges források biztosítása érdekében a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1527/2014. (IX. 18.) Korm. határozat 1. és 2.  pontjában 
a „2016. június 30.” szövegrész helyébe a „2017. december 31.” szöveg lép.

 11. A tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás egyes kérdéseiről, valamint a  rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1566/2014. (X. 2.) Korm. határozat 
4. pontjában a „2016. június 30.” szövegrész helyébe a „2017. december 31.” szöveg lép.

 12. A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló izsáki és dunakeszi iskolaépítés 
egyes kérdéseiről, valamint a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1723/2014. (XII. 5.) Korm. határozat 4.  pontjában a „2016. június 30.” szövegrész helyébe 
a „2017. június 30.” szöveg lép.

 13. A Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében megvalósuló infrastruktúra-fejlesztésekkel 
összefüggő intézkedésekről szóló 1377/2015. (VI. 9.) Korm. határozat 5.  pontjában a „2016. június 30.” szövegrész 
helyébe a „2017. december 31.” szöveg lép.

 14. A nemzetpolitikailag kiemelt jelentőségű programok és megkezdett beruházások megvalósításához szükséges 
források biztosításáról szóló 1227/2016. (V. 2.) Korm. határozatban a  „2017. június 30.” szövegrész helyébe 
a „2018. június 30.” szöveg lép.

 15. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1348/2016. (VII. 6.) Korm. határozatban a „2017. június 30.” szövegrész 
helyébe a „2017. június 30., a Bethlen Gábor Alap fejezet részére átcsoportosított 5183,5 millió forint tekintetében 
2018. június 30.” szöveg lép.

 16. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1885/2016. (XII. 28.) Korm. határozatban a „2017. június 30.” szövegrész helyébe a „2018. június 30.” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1104/2017. (III. 6.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

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

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

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

005214 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása
K1 Személyi juttatások 210 160 127
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 56 959 823
K3 Dologi kiadások 119 846 000

002950 16 Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézetek
K3 Dologi kiadások 481 100 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Egyéb feladatok támogatása

358595 3 Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve programjainak támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 830 000 000

22 Egészségügyi ágazati előirányzatok
263978 2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok

K5 Egyéb működési célú kiadások 430 540 000
23 Sporttevékenység támogatása

219833 23 Szabadidősport támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 161 500 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 8 500 000

53 Üldözött keresztények segítésének feladatai
367217 1 Ösztöndíjprogram támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 150 000 000
367228 2 Intervenciós Támogatási Keret

K5 Egyéb működési célú kiadások 420 000 000
367239 3 Keresztényüldözés témakörével összefüggő pályázatok és szakmai feladatok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 120 000 000
XI. Miniszterelnökség

015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
K6 Beruházások 1 500 000 000

32 Központi kezelésű előirányzatok
297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések

K5 Egyéb működési célú kiadások -4 488 605 950

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

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

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

hatása

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

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 1 500 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

005214 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása 386 965 950
002950 16 Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézetek 481 100 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Egyéb feladatok támogatása

358595 3 Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve programjainak támogatása 830 000 000
22 Egészségügyi ágazati előirányzatok

263978 2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 430 540 000
23 Sporttevékenység támogatása

219833 23 Szabadidősport támogatása 170 000 000
53 Üldözött keresztények segítésének feladatai

367217 1 Ösztöndíjprogram támogatása 150 000 000
367228 2 Intervenciós Támogatási Keret 420 000 000
367239 3 Keresztényüldözés témakörével összefüggő pályázatok és szakmai feladatok támogatása 120 000 000

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 4 488 605 950 4 488 605 950
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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A Kormány 1105/2017. (III. 6.) Korm. határozata
a Budapesti Tavaszi Fesztivál és a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál hosszú távú támogatásáról

A Kormány
 1. elismerve a  Budapesti Tavaszi Fesztivál (a  továbbiakban: BTF) és a  CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál 

(a továbbiakban: CAFe Budapest) kiemelkedő kulturális jelentőségét, egyetért a BTF és a CAFe Budapest, a Budapest 
Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) közreműködése mellett, állami szerepvállalással 
történő működtetésével és hosszú távú támogatásával;

 2. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét a  BTF és a  CAFe Budapest megvalósításában való kormányzati 
és önkormányzati közös szerepvállalás és együttműködés jogi, pénzügyi és szakmai kereteit szabályozó, 
a  2018–2020.  évekre szóló – a  meghosszabbítás lehetőségét tartalmazó – együttműködési megállapodás 
előkészítésére és a Fővárosi Önkormányzattal való megkötésére;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. április 30.

 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával  – 
a 2018–2020. években gondoskodjon:
a) a  Müpa Budapest – Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság részére a  BTF megrendezésében való közreműködéshez évi 950,0 millió forint, a  CAFe Budapest 
megrendezésében való közreműködéshez évi 600,0 millió forint;

b) a BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére a BTF és 
a CAFe Budapest megrendezésében való közreműködéshez évi 200,0 millió forint;

c) a  Nemzeti Színház Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére a  BTF keretében 
megvalósuló Madách Imre Nemzetközi Színházi Találkozó megszervezéséhez és lebonyolításához évi 
200,0 millió forint

forrás biztosításáról a  központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 13. Művészeti tevékenységek alcím, 11. Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál 
megrendezésének támogatása jogcímcsoport javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2018–2020. évi központi költségvetések tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1106/2017. (III. 6.) Korm. határozata
a Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft. 2017–2018. évi működési támogatásának kiegészítéséről

A Kormány
 1.  egyetért az  Emberi Erőforrások Minisztériuma tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó Nemzeti Táncszínház 

Nonprofit Kft. (a továbbiakban: NTSZ) 2017–2018. évi működési támogatásának mindösszesen 293,0 millió 
forintos kiegészítésével, tekintettel az NTSZ alternatív játszóhelyeken való működése szinten tartása és az új épület 
megfelelő bevezetése szükségességére;

 2.  az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (1)  bekezdésében és 33.  § (2)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva 110,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt 
rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel az  NTSZ 2017. évi működési támogatásának kiegészítéséhez 
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 28. Gazdasági társaságok 
által ellátott feladatok támogatása alcím, 2. Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása 
jogcímcsoport javára, a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím,  
1. Rendkívüli kormányzati intézkedések alcím terhére, az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2018. március 31.

 3.  felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon 
az  NTSZ 2018. évi működési támogatásának kiegészítéséhez szükséges 183,0 millió forint többletforrás 
rendelkezésre állásáról a 2018. évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2018. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1106/2017. (III. 6.) Korm. határozathoz
1. melléklet az        /2017. (       ) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

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

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

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

295202 2 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 102,0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 8,0

XI. Miniszterelnökség
32 Központi kezelésű előirányzatok

297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések
K5 Egyéb működési célú kiadások -110,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
millió forintban, egy tizedessel

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

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

hatása

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

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

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

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

295202 2 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása 110,0

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 110,0 110,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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A Kormány 1107/2017. (III. 6.) Korm. határozata
a szentendrei Vizes Nyolcas Uszoda és Szabadidőközponthoz kapcsolódó adósság rendezéséről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy Szentendre Város Önkormányzata (a  továbbiakban: Önkormányzat) részére támogatást 

biztosítson a  tulajdonában álló Aquapalace Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Vizes Nyolcas Uszoda és 
Szabadidőközponttal kapcsolatban fennálló lízingszerződése végtörlesztéséhez;

 2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 20. A szentendrei 
Vizes Nyolcas Uszoda beruházáshoz kapcsolódó feladatok támogatása címmel történő kiegészítését;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

 3. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Vizes Nyolcas Uszoda és Szabadidőközpont 
beruházáshoz kapcsolódó lízingszerződés lezárása érdekében 2894,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását  
a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A  helyi önkormányzatok működési 
célú kiegészítő támogatásai cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet,  
20. A szentendrei Vizes Nyolcas Uszoda beruházáshoz kapcsolódó feladatok támogatása cím javára az 1. melléklet 
szerint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

 4. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  3.  pont szerint átcsoportosított összeg terhére külön pályázat és 
kérelem benyújtása nélkül, előfinanszírozás keretében, egy összegben nyújtson 2894,0 millió forint támogatást 
az  Önkormányzat részére, valamint azzal, hogy a  támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes 
feltételeiről támogatási szerződést kössön az Önkormányzattal vagy részére támogatói okiratot bocsásson ki;

 5. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 4. pont szerinti támogatási szerződés megkötését vagy támogatói okirat 
kibocsátását követően folyósítsa a támogatást az Önkormányzat számára.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1107/2017. (III. 6.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

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

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

hatása
IX.  Helyi önkormányzatok támogatásai

367151
20

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 894,0
359017 2 A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai  

K5 Egyéb működési célú kiadások -2 894,0

Millió forintban, egy tizedessel
Államház-

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

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

hatása

Millió forintban, egy tizedessel
Államház-

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

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

hatása

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 2 894,0 2 894,0  
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A szentendrei Vizes Nyolcas Uszoda beruházáshoz kapcsolódó feladatok támogatása 

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

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

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2017.

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

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

2 példány

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány
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A Kormány 1108/2017. (III. 6.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében megvalósuló ipari park fejlesztésekkel kapcsolatban  
a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 
közötti előirányzat-átcsoportosításokról

A Kormány a  Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet végrehajtása érdekében, 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva

a) a soproni ipari park fejlesztéssel kapcsolatos forrás biztosítása érdekében 2 363 070 333 forint,
b) a miskolci ipari park fejlesztéssel kapcsolatos forrás biztosítása érdekében 6 249 435 540 forint,
c) a pécsi ipari park fejlesztéssel kapcsolatos forrás biztosítása érdekében 4 866 182 700 forint,
d) a szolnoki ipari park fejlesztéssel kapcsolatos forrás biztosítása érdekében 1 909 908 725 forint,
e) a szekszárdi ipari park fejlesztéssel kapcsolatos forrás biztosítása érdekében 3 338 638 587 forint,
f ) a tatabányai ipari park fejlesztéssel kapcsolatos forrás biztosítása érdekében 2 191 996 294 forint,
g) a veszprémi ipari park fejlesztéssel kapcsolatos forrás biztosítása érdekében 3 874 467 156 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 
XLIII.  Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az  állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
cím, 1.  Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás 
jogcímcsoport, 12. Ipari parkok kialakítása, fejlesztése jogcím javára az 1. melléklet szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1108/2017. (III. 6.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

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

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

hatása
XI Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

358951 78 Modern Városok Program
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -24 793 699 335

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

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

359317 12 Ipari parkok kialakítása, fejlesztése
K6 Beruházások 24 793 699 335

Forintban
Államháztartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Forintban
Államháztartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XI Miniszterelnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
358951 78 Modern Városok Program -24 793 699 335

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 24 793 699 335 24 793 699 335
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

1 példány

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

1 példány

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

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

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

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

A Kormány 1109/2017. (III. 6.) Korm. határozata
a Modern Városok Program részeként Sopron történelmi belvárosának műemléki felújításának és 
bemutatásának I. üteméhez kapcsolódó források biztosításáról szóló 1877/2016. (XII. 28.) Korm. határozat 
módosításáról

A Modern Városok Program részeként Sopron történelmi belvárosának műemléki felújításának és bemutatásának  
I. üteméhez kapcsolódó források biztosításáról szóló 1877/2016. (XII. 28.) Korm. határozat 2. pont c) alpontjában  
az „1700,0” szövegrész helyébe az „1980,0” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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