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Kormányrendeletek

A Kormány 115/2018. (VII. 2.) Korm. rendelete
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
1. §		
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
a)
18. § (1) bekezdésében a „külgazdasági és külügyminiszter” szövegrész helyébe a „külgazdasági és
külügyminiszter, valamint a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe
helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter” szöveg,
b)
151. § (1) bekezdés a) pontjának záró szövegrészében a „szakmai irányításáért és koordinációjáért” szövegrész
helyébe a „szakmai irányításáért és hazai, valamint európai uniós szakmai koordinációjáért” szöveg
lép.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 116/2018. (VII. 2.) Korm. rendelete
a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2018. évi mértékéről
A Kormány a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény
76. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §		
A 2018. évre vonatkozó, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló
törvény szerinti minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke
2253 forint/óra.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő hatvanadik napon lép hatályba.
3. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult közbeszerzési eljárásokban kell alkalmazni.
4. §		
Hatályát veszti a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2017. évi mértékéről szóló 44/2017. (III. 17.)
Korm. rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 117/2018. (VII. 2.) Korm. rendelete
az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló
93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet, valamint az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló
324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 29. alpontjában,
a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
31. pontjában, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 20/A. §-ában, valamint
az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló
93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 6. § szerinti eljárásokban érintett víz-, csatorna-, gáz-, távhő- és villamosenergia-rendszerek, valamint
az érintett nyomvonalas hírközlési építmények és vasútvonal üzemeltetői (a továbbiakban együtt:
közműszolgáltatók) nyilatkozatát az építtető köteles beszerezni az engedélyezés iránti kérelem benyújtása
előtt. A kérelemben meg kell jelölni a külön jogszabály szerinti közműegyeztető rendszerben elektronikusan
hitelesített közműszolgáltatói nyilatkozat azonosító számát. Amennyiben egy engedélyezés iránti kérelemhez több
közműszolgáltatói kérelem tartozik, akkor az összes kérelem azonosító számát meg kell jelölni. A kérelem csak
akkor teljesíthető, ha a közműegyeztető rendszerben a kérelemhez tartozóan valamennyi érintett közműszolgáltató
nyilatkozata rendelkezésre áll. A közműszolgáltatók nyilatkozatukban közlik a tulajdonukban vagy kezelésükben
lévő közmű rendeltetésszerű használata, védelme érdekében indokolt feltételeket.”
(2) Az R. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha az útkezelő az építtető értesítésének kézhezvételét követő 15 napon belül nem nyilatkozik, a hozzájárulást
megadottnak kell tekinteni. Az építtető köteles igazolni az (1)–(3) bekezdés szerinti nyilatkozat iránti kérelemnek
az átvételét.
(5) Az (1) bekezdésben foglaltaknak nem megfelelő kérelmet a hatóság visszautasíthatja.”
(3) Az R. 30. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendeletnek az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló
93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet, valamint az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 117/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) 1. §-ával módosított
5. § (1) és (4) bekezdésének és megállapított 5. § (5) bekezdésének rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését követően
indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.”

2. Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet
módosítása
2. §		
Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: E-közmű
rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E rendelet hatálya
a) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis felhasználására,
b) a víziközmű-szolgáltatást, az elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezetést, a szénhidrogén-ellátást,
a távhőszolgáltatást, a villamosenergia-ellátást biztosító közművezetékekre, valamint az elektronikus hírközlési
építményekre,
c) az egységes elektronikus közműnyilvántartási rendszerre (a továbbiakban: e-közmű),
d) az e-közmű adatszolgáltatóra és az e-közműben regisztrációra kötelezettre,
e) az e-közműt üzemeltető szervezetre,
f ) az e-közmű felhasználóra,
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g) az építésügyi hatósági és sajátos építményfajták esetében építésügyi hatósági feladatokat ellátó szervekre,
valamint
h) a felügyeleti hatóságokra
terjed ki.”
3. §		
Az E-közmű rendelet 2. §-a a következő 9a–9c. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„9a. közmű-állásfoglalás: az e-közmű rendszer által kiadott, az igényelt kapacitás kiszolgálását biztosítani képes
közműellátás meglétét vagy az elláthatóság feltételeit tartalmazó, a közművezeték-üzemeltetők nyilatkozatain
alapuló, elektronikusan hitelesített dokumentum,
9b. közműegyeztetés: az a tervezett építési tevékenységhez kötődő tevékenység, amelynek során a kérelmező által
megjelölt, EOV koordináták által behatárolt földrajzi terület vonatkozásában az egyes közművezeték-üzemeltetők
nyilvántartásukból térképi adatszolgáltatást nyújtanak, és nyilatkozatukban állást foglalnak a közművezeték
környezetében végzendő munkák megvalósíthatóságáról, nyilatkoznak a tényleges megvalósítás feltételeiről vagy
tilalmáról, valamint nyilatkoznak az igényelt kapacitás kiszolgálását biztosítani képes közműellátás meglétéről vagy
az elláthatóság feltételeiről,
9c. közműnyilatkozat: az e-közmű rendszer által kiadott, elektronikusan hitelesített dokumentum, amely minimálisan
az építési munkák által érintett hálózatrészek biztonságos megközelítésének, keresztezésének, védelembe
helyezésének, áthelyezésének érdekében szükséges műszaki feltételek előírásait tartalmazó, a közművezetéküzemeltetők által kiadott, sajátos építményfajták engedélyezési eljárásához szükséges és az általános
építményfajták esetében az építőipari kivitelezési tevékenység szakszerűségét megalapozó nyilatkozatokon alapul,”
4. §		
Az E-közmű rendelet 3. §-a a következő e) és f ) ponttal egészül ki:
(Az e-közmű feladata információ szolgáltatása)
„e) a felügyeleti hatóságok részére az e rendeletben foglalt feladataik elvégzéséhez,
f ) az építmények építését, létesítését engedélyező, ellenőrző hatóságok részére eljárásaik során végzett
feladataikhoz.”
5. §		
Az E-közmű rendelet 4. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A közművezeték-üzemeltetők az e rendeletben előírt kötelezettségeik teljesítésével összefüggésben díjazásra
nem jogosultak, díjaikban azt nem érvényesíthetik.”
6. §		
Az E-közmű rendelet 5. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti e-közmű adatszolgáltatóknak rendelkezniük kell Egységes Országos
Vetületi Rendszerben (a továbbiakban: EOV rendszerben) vezetett nyilvántartással.”
7. §		
Az E-közmű rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közművezeték-üzemeltető naprakész adatot szolgáltat az e-közmű számára. Az adatszolgáltatás műszaki
követelményeit az ÁSZF határozza meg.”
8. §		
Az E-közmű rendelet 8/A. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A felügyeleti hatóságnak az e-közműben az erre a célra kialakított külön felületen az e-közmű üzemeltetője részére
az alábbi adatokat kell elektronikusan átadnia, majd negyedévente frissítenie:)
„a) a közművezeték-üzemeltető neve, adószáma, székhelye és működési engedélyének száma,”
9. §		
Az E-közmű rendelet 8/B. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a közműegyeztetést kezdeményező élt a 9/B. § (5) bekezdésében foglalt felülbírálat lehetőségével, az így
meg nem keresett közművezeték-üzemeltető által üzemeltetett közmű körében felmerülő, az elmaradt egyeztetésre
visszavezethető károkozás esetén a felelősség a közműegyeztetést kezdeményezőt terheli.”
10. §		
Az E-közmű rendelet a következő 4/A. alcímmel egészül ki:
„4/A. Az e-közmű részéről történő adatszolgáltatás
8/E. § (1) Az e-közmű a felügyeleti hatóság számára a jogszabályban meghatározott ellenőrzési feladatainak
ellátásához díjmentesen szolgáltat naprakész adatokat
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a) a regisztrált közművezeték-üzemeltetőkről, valamint
b) az adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének elmaradásáról.
(2) Az e-közmű az építmények építését, létesítését engedélyező, ellenőrző hatóságok részére feladataik ellátásához
díjmentesen biztosít hozzáférést a közműegyeztető rendszerben tárolt adatokhoz, információkhoz.
(3) Az e-közmű az állami adóhatóság részére, utólagos ellenőrzési feladatai ellátásához betekintést biztosít
a közművezetékek tulajdonosainak – állami vagy helyi önkormányzati tulajdonban lévő közművezetékek esetében
az üzemeltetőinek – közműhálózati hosszadataihoz.
(4) Az e-közmű az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi
Nyilvántartásról szóló kormányrendelet szerinti az Országos Építésügyi Nyilvántartás működését elősegítő további
elektronikus alkalmazások számára elérhetővé teszi a 9. § (2) bekezdés a) pontja szerinti naprakész adatokat.”
11. §		
Az E-közmű rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) Az e-közmű tájékoztató rendszere a felhasználók számára elektronikus azonosítást követően díjmentesen
elérhető. Az e-közmű személyes adatot nem tartalmaz.
(2) Az e-közmű tájékoztató rendszere az alábbi információkat szolgáltatja a felhasználók számára:
a) az e-közmű által szolgáltatott térképi adat, vagyis a közművezeték nyomvonala, elhelyezkedésének módja,
a közműhálózati hierarchiában betöltött funkciója, szakági típusa, általa szállított közeg, valamint a szállítás módja
és a kapcsolódó metaadatok az ÁSZF-ben meghatározottak szerint,
b) a közművezeték-üzemeltetők által üzemeltetett közműhálózattal érintett települések,
c) a közművezeték-üzemeltetőknek a b) pontban szereplő településekre kiterjedően működő ügyfélszolgálatai.
(3) Az 5. § (2) bekezdésében foglalt üzemeltetőnek az ÁSZF-ben részletezettek szerint lehetősége van az e-közmű
felé internetes térképi szolgáltatást nyújtani. Az e-közmű az ily módon szolgáltatott térképi adatokat nem teszi
elérhetővé a felhasználók számára, kizárólag a közműegyeztetés folyamatában való részvétel automatikus
megállapításához használja fel.”
12. §		
Az E-közmű rendelet 9/A. §-a és 9/B. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek, és 5/A. alcíme a következő
9/C. §-sal egészül ki:
„9/A. § (1) A tervezéshez szükséges adatokat csak az a tervezői jogosultsággal rendelkező, az e-közmű rendszerben
regisztrált tervező vagy az általa képviselt tervezési vállalkozás igényelheti, amelynek tevékenységéhez az e-közmű
által szolgáltatott, az ÁSZF-ben meghatározott tartalmú adatra szüksége van.
(2) A tervező a regisztrációt az e-közmű regisztrációs és adatfeltöltő felületén lévő elektronikus adatlap kitöltésével
véglegesíti.
(3) Az e-közműt üzemeltető szervezet a regisztráció jóváhagyása során ellenőrzi a tervezői jogosultságot
a nyilvántartást végző kamarák névjegyzékei alapján. Amennyiben a regisztrációt kezdeményező nem rendelkezik
aktív tervezői jogosultsággal, az e-közműt üzemeltető szervezet elutasítja a regisztrációt.
(4) A jóváhagyott regisztrációról az e-közműt üzemeltető szervezet elektronikus igazolást állít ki a tervező részére.
(5) Az e-közmű rendszerbe regisztrált tervező a tervezési területen található közműhálózatokról az ÁSZF-ben
foglaltak szerint kaphat adatokat. Az adatszolgáltatás rendszerhasználati díj megfizetéséhez kötött. Az ÁSZF-ben
meghatározott mértékű rendszerhasználati díjat az e-közmű internetes felületén keresztül, a 4. § (5) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően kell kiegyenlíteni.
9/B. § (1) A közműnyilatkozatot vagy közmű-állásfoglalást kérelmező kizárólag a közműegyeztető rendszeren
keresztül indíthatja el és folytathatja le az egyeztetési folyamatot.
(2) A közműnyilatkozat vagy közmű-állásfoglalás kérelmezése e-közmű rendszerhasználati díj megfizetéséhez
kötött. Az ÁSZF-ben meghatározott mértékű rendszerhasználati díjat az e-közmű internetes felületén keresztül,
a 4. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell kiegyenlíteni.
(3) Közműnyilatkozat-kérelemhez tervdokumentációt kell csatolni. A tervdokumentáció felülnézeti rajzi
mellékleteire vonatkozó előírásokat az ÁSZF tartalmazza.
(4) Közműnyilatkozat kérelmezése esetén az e-közmű rendszer a közművezeték-üzemeltetők által megadott
adatok és a 6. § (1) bekezdése szerint szolgáltatott térképi adatszolgáltatások alapján automatikusan megállapítja
a közműegyeztetés folyamatában való részvétel szükségességét. Közmű-állásfoglalás kérelmezése esetén
az e-közmű rendszer nem állapítja meg automatikusan a közműegyeztetés folyamatában való részvétel
szükségességét.
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(5) A közműnyilatkozatot kérelmező a (4) bekezdésben foglaltak szerinti automatikus megállapítás eredményét
további közművezeték-üzemeltetőkkel bővítheti, a közműegyeztetés folyamatában való részvétel szükségességét
indokolási kötelezettség mellett felülbírálhatja.
(6) Az e-közmű rendszer a (4) és (5) bekezdésben foglaltak szerint megjelölt közművezeték-üzemeltetőket felkéri
a közműegyeztetés lebonyolítására.
9/C. § (1) A közművezeték-üzemeltetőnek – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – 8 napon belül
nyilatkoznia kell érintettségéről. Amennyiben úgy nyilatkozik, hogy érintett, a további kérdésekről további 22 napon
belül nyilatkoznia kell, az adott szakágra vonatkozó előírások szerint. Ha a közművezeték-üzemeltető e határidőkön
belül nem ad választ, az e-közműt üzemeltető szervezet jelzi azt a felügyeleti hatóságnak. A felügyeleti hatóság
5 napon belül intézkedik, hogy az érintett közművezeték-üzemeltető a felszólítását követő 5 napon belül adja meg
a nyilatkozatát.
(2) Amennyiben jogszabály az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően úgy rendelkezik, hogy a közműegyeztetés
lefolytatására nyitva álló határidő eredménytelen elteltét követően a közművezeték-üzemeltető hozzájárulását
megadottnak kell tekinteni, vagy úgy kell tekinteni, hogy előírást nem kívánt tenni, akkor az e-közmű az ágazati
jogszabályban foglalt határidő eredménytelen elteltét követően a közművezeték-üzemeltető hozzájárulását
megadottnak tekinti. Ebben az esetben az (1) bekezdés szerinti – a közművezeték-üzemeltető érintettségéről tett –
nyilatkozatra, valamint a felügyeleti hatóság intézkedésére nem kerül sor.
(3) A közművezeték-üzemeltetők az (1) és (2) bekezdésben meghatározott határidőkön belül tehetik meg
a kérelemre vonatkozó észrevételeiket, az e-közmű rendszeren keresztül. A rendszer rögzíti az érintettségre és
a további kérdésekre vonatkozó nyilatkozatok megadásának időpontját és tartalmát.
(4) A közművezeték-üzemeltető a közműegyeztetési folyamat során egy alkalommal kérhet hiánypótlást.
Az e-közmű rendszer automatikusan értesíti a kérelmezőt a hiánypótlási felhívásról. A hiánypótlás idejére az (1) és
(2) bekezdésben foglalt határidő felfüggesztésre kerül.
(5) A kérelmezőnek a folyamatban felkért összes közművezeték-üzemeltető első válasza után egy alkalommal
van lehetősége a hiánypótlás teljesítésére, az utolsóként beérkezett közművezeték-üzemeltetői választ követő
legfeljebb 30 napon belül, amely a közműegyeztetésre nyitva álló határidőbe nem számít bele. Amennyiben
a hiánypótlást e határidőn belül nem teljesíti, a közműegyeztetési eljárás megszűnik.
(6) A közműnyilatkozatok és közmű-állásfoglalások kiadásáról az egyeztetést kérelmező elektronikus értesítést kap.
(7) Az e-közmű rendszer által kiállított közműnyilatkozaton kívül más dokumentum közműnyilatkozatként hatósági
eljárásban nem használható fel.
(8) A közműnyilatkozat és a közmű-állásfoglalás érvényességi ideje 1 év.”
13. §		
Az E-közmű rendelet a következő 5/B. alcímmel egészül ki:
„5/B. Jogkövetkezmények
9/D. § A 9/E. § rendelkezései az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 47. § (3a) bekezdésében
megállapított tényállás esetében nem alkalmazhatók.
9/E. § (1) Ha a közművezeték-üzemeltető az e rendeletben foglalt kötelezettségének határidőben nem tesz eleget,
a felügyeleti hatóság
a) felhívja a közművezeték-üzemeltető figyelmét a kötelezettségei teljesítésére és határidő tűzésével kötelezi
a jogsértés megszüntetésére,
b) ha az a) pont szerinti kötelezésben foglaltaknak a közművezeték-üzemeltető határidőben nem tesz eleget, a (2) és
(3) bekezdésben meghatározottak szerint szabja ki a bírságot.
(2) A bírság összegének meghatározásakor a felügyeleti hatóság a körülmények mérlegelését köteles elvégezni,
különös tekintettel a következőkre:
a) a jogsértés súlya,
b) a jogsértéssel okozott vagyoni hátrány mértéke, illetve a jogsértéssel elért vagy elérhető vagyoni előny mértéke,
c) a magatartás felróhatósága,
d) korábbi, az e rendeletben foglalt kötelezettségekkel összefüggő jogsértő magatartás,
e) a jogsértő állapot megszüntetésére tett intézkedés,
f ) a bírságnak ismételt kiszabása esetén az előző bírságolások száma és mértéke.
(3) A bírság felső határa a közművezeték-üzemeltetőnek az engedélyköteles vagy bejelentésköteles
tevékenységéből származó, tárgyévet megelőző évi nettó árbevételének 1%-a, de legalább 10 millió forint.
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(4) A bírság a közművezeték-üzemeltető általi árképzésnél költségnövelő tényezőként nem vehető figyelembe.
(5) A kiszabott bírság összegét a felügyeleti hatóság határozatának véglegessé válásától számított 15 napon belül
a felügyeleti hatóságnak kell megfizetni.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott határidő elmulasztása esetén a közművezeték-üzemeltető késedelmi pótlék
fizetésére köteles, amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki
alapkamat kétszeresének 365-öd része.
(7) Amennyiben a bírság kiszabására okot adó körülményt a közművezeték-üzemeltető a részére megállapított
határidőre nem szünteti meg, a bírság ismételten kiszabható.”
14. §		
Az E-közmű rendelet
a)
2. § 1. pontjában az „ÁSZF-ben” szövegrész helyébe az „e rendeletben és az ÁSZF-ben” szöveg,
b)
2. § 5. pontjában az „érintettségi adatok gyűjtésével, a megkapott szakági adatok szolgáltatásával, valamint
az e-közmű” szövegrész helyébe az „e-közmű rendszer” szöveg,
c)
2. § 6. pontjában az „az e-közmű” szövegrész helyébe az „a közművezeték-üzemeltetők” szöveg,
d)
2. § 10. pontjában a „fogyasztói igények kielégítése céljából térszín felett, térszínen vagy térszín alatt
elhelyezett vezetékrendszer és a 2. mellékletben” szövegrész helyébe a „közterületen, térszín felett, térszínen
vagy térszín alatt elhelyezett vezetékrendszer és az ÁSZF-ben” szöveg,
e)
5. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „e-közműben csak regisztrálni köteles” szövegrész helyébe
az „e-közmű részére térképi adatszolgáltatásra nem kötelezett” szöveg,
f)
5. § (2) bekezdés záró szövegrészében a „vonatkozásában” szövegrész helyébe a „vonatkozásában, azonban
az e-közmű rendszerben regisztrálni és közműnyilatkozat kiadására irányuló közműegyeztetési folyamatban
részt venni köteles” szöveg,
g)
5. § (8) bekezdésében a „folyamatosan” szövegrész helyébe a „rendszeresen” szöveg,
h)
7. § c) pontjában az „elérhetőségéről” szövegrész helyébe a „közvetlen elérhetőségéről” szöveg,
i)
8. §-ában az „a földmérési és térképészeti tevékenységről” szövegrész helyébe az „az épített környezet
alakításáról és védelméről” szöveg,
j)
8/A. § b) pontjában a „működési” szövegrész helyébe a „közműhálózattal lefedett” szöveg,
k)
8/B. § (2) bekezdésében a „felelősség a közművezeték-üzemeltetőt” szövegrész helyébe a „felelősség
– a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a közművezeték-üzemeltetőt” szöveg,
l)
8/C. § a) pontjában a „módjára” szövegrész helyébe a „módjára, részletes műszaki tartalmára” szöveg
lép.
15. §		
Hatályát veszti az E-közmű rendelet
a)
8/B. § (1) bekezdésében az „Az e rendeletben foglaltaktól eltérő, hiányzó adatszolgáltatás vagy elmulasztott
regisztráció esetén kötelezi a közművezeték-üzemeltetőt a jogszabályoknak megfelelő adatszolgáltatásra.”
szövegrész,
b)
8/D. §-a,
c)
2. melléklete.

3. Záró rendelkezések
16. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) A 7. §, a 9. §, a 11. §, a 12. §, a 14. § d) pontja, valamint a 15. § a) és c) pontja 2018. július 15-én lép hatályba.
(3) A 13. § és a 15. § b) pontja az e rendelet kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 118/2018. (VII. 2.) Korm. rendelete
a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 76. § (1) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §		
A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A támogató – a támogatási szerződés, annak módosításai és a kapcsolódó dokumentumok pénzügyi és jogi
szempontú vizsgálata és ellenjegyzése kivételével – felelős a támogatási eljárások során felmerülő szakmai és
szakmastratégiai kérdés megvizsgálásáért, az ehhez kapcsolódó és ebből adódó eljárási, igazgatási feladatok
ellátásáért és előkészítéséért, valamint valamennyi egyéb, az eljárások során felmerülő, a BC-t érintő pénzügyi
kérdésben, továbbá ellátja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) és
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.)
a támogatónak meghatározott feladatokat.”
2. §		
A Korm. rendelet 4. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„4. A lebonyolító szerv
5. § (1) A BC lebonyolító szerve a Nemzeti Befektetési Ügynökség.
(2) A lebonyolító szerv
a) ellátja
aa) a döntés-előkészítői, a szerződések megkötésével és módosításával összefüggő előkészítő feladatokat,
ab) a nyilvántartási és előrejelzési feladatokat,
ac) a beruházások végrehajtásának szakmai ellenőrzési és monitoring feladatait, ideértve a helyszíni ellenőrzéseket,
ad) a szerződések biztosítékával felmerülő feladatokat,
ae) a folyamatlezárási tevékenységet,
af ) a szerződésekkel összefüggő adatkezelési, adatfeldolgozási és a támogató megkeresése alapján a részére
történő adatszolgáltatási feladatokat,
ag) a BC-vel kapcsolatos pénzügyi, számviteli feladatokat, részt vesz a beszámoló összeállításában,
ah) a BC-hez kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokat, a kötelezettségvállalások
tekintetében az érvényesítési, utalványozási feladatokat, valamint a saját nyilvántartásai alapján az adatszolgáltatási
és az adatkezelési feladatokat,
ai) a támogatásból megvalósuló beruházások kapcsán felmerülő költségek elszámolhatóságát igazoló, valamint
a számlacsomagokhoz kapcsolódó ellenőrzési feladatokat, beleértve a szakmai teljesítésre és a kifizetés jogosságára
vonatkozó feladatokat,
aj) a támogatási szerződések, módosításaik, illetve a kapcsolódó dokumentumok teljes körű jogi és pénzügyi
szempontú vizsgálatát és jogi, illetve pénzügyi ellenjegyzését,
b) részt vesz az utóvizsgálaton, a támogatáshoz kapcsolódó egyéb helyszíni ellenőrzésen, és
c) gondoskodik a szerződések lezárásáról, végzi a BC-hez kapcsolódó követelésállomány nyilvántartásával
összefüggő és a követeléskezelési feladatokat.”
3. §		
A Korm. rendelet 22. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A megkötött támogatási szerződéssel kapcsolatos valamennyi jogi aktus, különös tekintettel annak
módosítására vagy bármilyen okból történő megszüntetésére, a támogató döntésével történhet. A megkötött
támogatási szerződésekkel kapcsolatos valamennyi jogi aktus jogi és esetleges pénzügyi szempontú vizsgálata,
véleményezése, a támogató tájékoztatása, illetve a jogi és pénzügyi ellenjegyzése azonban kizárólag a lebonyolító
szerv kötelessége.”
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4. §		
A Korm. rendelet
a)
10. § h) pontjában,
b)
21. § (1) és (5) bekezdésében,
c)
22. § (1), (2) és (4) bekezdésében
a „kezelő” szövegrész helyébe a „lebonyolító” szöveg lép.
5. §		
A Korm. rendelet 17. alcíme a következő 29/D. §-sal egészül ki:
„29/D. § E rendeletnek a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 118/2018. (VII. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított
4. §-át, 4. alcímét, 22. § (7) bekezdését, 10. § h) pontját, 21. § (1) és (5) bekezdését, valamint 22. § (1), (2) és
(4) bekezdését a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 119/2018. (VII. 2.) Korm. rendelete
az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
a következő 7. §-sal egészül ki:
„7. § Az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 119/2018. (VII. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 2. mellékletet a Módr1.
hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
2. §		
Az R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 119/2018. (VII. 2.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelethez

A Beruházásokkal érintett ingatlanok
A

B
Beruházás azonosító adatai

1.

Beruházás megnevezése

(ingatlan-nyilvántartás szerinti
helyrajzi szám)

Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömb:
a) a Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömb teljes felújítása,
b) új sürgősségi osztály kialakítása,
c) a G épületszárny helyén új épület kialakítása,
d) a Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömb – XII. kerületi (Hegyvidéki)
szakrendelő felújítása és kialakítása.

Budapest
belterület 10733/6
belterület 10171/5
belterület 6836/3
belterület 6836/4
belterület 10172
belterület 10733/9
belterület 10733/8
belterület 10734/1

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak:
a) új épület építése a 19-es gyermekcentrum-épülettel és a Semmelweis
Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömbbel összeköttetésben,
b) konyhaüzem rekonstrukciója,
c) új logisztikai központ létrehozása,
d) a megmaradó régi épületek műszaki felújítása.

Budapest
belterület 10168/2
belterület 10171/3
belterület 6836/2
belterület 53075
belterület 6869/0/A/2
belterület 10119/6
Budapest
belterület 3519/9
belterület 3519/10

4.

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház:
a) konyhafelújítás,
b) az energetikai D épület felújítása,
c) az A épület légtechnika-kialakítása és liftek cseréje,
d) a B épület felújítása, komfortosítása,
e) a K-C-R épületek fűtéskorszerűsítése,
f ) új T épületszárny (ambuláns trauma) megépítése.

5.

Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet (ORFI):
a) a Lukács épület műemlékvédelmi homlokzat- és tetőszerkezetrekonstrukciója, osztályok komfortosítása,
b) Esplanade épület VI. emelet felújítása, a III., IV. és V. emelet komfortosítása,
c) a Központi Szakambulancia és Rendelőintézet A és B épületek homlokzati
felújítása és nyílászárócsere,
d) új egészségturisztikai tömb építése.

Budapest
belterület 14481
belterület 14493
belterület 14519/2

Budapest
belterület 10886/33

6.

Országos Korányi Pulmonológiai Intézet (OKPI):
a) új aktív tömb (műtőblokkal, új intenzív egységgel, intenzív terápiás
részleggel) felépítése,
b) új bronchológiai laboratórium, non invazív lélegeztetési egység,
kemoterápiás kezelő, légzésfunkciós laboratórium kialakítása,
c) új patológiai laboratórium, betegfelvételi tüdőosztály, tüdőosztályok és
mellkassebészeti osztály kialakítása,
d) a B épület felújítása,
e) a műemléki védettséget élvező A-B hall rész felújítása,
f ) az intézmény közműhálózatának felújítása.

2.

3.
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7.

Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet:
a) új kórházi tömb építése a Szent István Kórház telephelyen, a megmaradó
épületek felújítása,
b) az új kórházi tömb építési területén lévő épületek bontása, az ott működő
osztályok átmeneti átköltöztetése a Szent László Kórház és a Merényi Gusztáv
Kórház telephelyekre,
c) Szent László Kórház telephelyen az új kórházi tömbbe történő
visszaköltöztetést követően a krónikus és rehabilitációs ellátást szolgáló
épületek felújítása.

Budapest
belterület 38288
belterület 38239
belterület 38283/5
belterület 38283/6
belterület 38283/7
belterület 38283/8

Budapest
belterület 38288

8.

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (GOKI):
a) meglévő épület ideiglenes működéséhez szükséges átalakítás, felújítás,
komfortosítás, funkcionális átalakítás, műszaki-technológiai fejlesztések,
b) az épületben lévő felnőtt kardiológiai és szívsebészeti funkcióknak a
Dél-pesti Centrumkórház új épületébe történő átkerülését követően a régi
épület elbontása,
c) a gyermek kardiológiai és szívsebészeti tömb felújítása.

9.

Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet:
a) a Fiumei úti telephelyen működő osztályok többségének átköltöztetése a
Dél-pesti Centrumkórházba,
b) az a) pontban nem említett többi telephelyen komfortosítás,
c) új épületek építése,
d) régi épületek felújítása.

Budapest
belterület 33125
belterület 33591
belterület 33625
belterület 33641
belterület 34720

10.

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet:
a) új műtéti, diagnosztikai és járóbeteg-szakellátási tömbépület kialakítása,
b) egynapos sebészeti részleg, sürgősségi osztály bővítése,
c) bölcsőde, óvoda kialakítása,
d) régi épületek műszaki felújítása és komfortosítása,
e) a csepeli rehabilitációs-krónikus telephely, valamint a járóbeteg-szakrendelői
telephelyek felújítása, komfortosítása,
f ) a csepeli telephelyen új hospice osztály kialakítása.

Budapest
belterület 182640/1
belterület 182640/2
belterület 210336
belterület 170424/2

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet:
a) a központi telephelyen új tömbépület építése, meglévő épületek átalakítása,
bővítése,
b) a X. kerületi járóbeteg-szakrendelő átköltöztetése a fő telephelyen kialakított
új épületbe,
c) a XVII. kerületi szakrendelő felújítása és bővítése,
d) a monori és a gyömrői járóbeteg-szakrendelők felújítása,
e) a központi telephelyen kazánház-átépítés, energetikai rekonstrukció,
f ) műszaki állagjavító munkálatok, komfortosítás,
g) sürgősségi osztály fejlesztése,
h) a Gizella és a Paula telephelyen: energetikai rekonstrukció, komfortosítás,
gépészeti felújítás, állagjavítás és funkcionális bővítés.

Budapest
belterület 39135
belterület 41062/1
belterület 40578
belterület 125393/13
belterület 40579
Monor
belterület 5279/6
belterület 5279/8
belterület 5279/11
Gyömrő
belterület 8
belterület 9

Országos Sportegészségügyi Intézet (OSEI):
az Intézet végleges elhelyezése a Budapest XI., Karolina út 27. szám alatti
ingatlanban, az épület felújítása, átalakítása.

Budapest
belterület 4618/6

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (Honvéd Kórház):
a) az Észak-pesti Centrumkórház egy telephelyen való kialakítása,
b) a Róbert Károly körúton három új épületszárny építése, melyek biztosítják a
volt MÁV Kórház telephelyén lévő aktív ellátóosztályok integrációját,
c) új parkolóház és helikopterleszálló építése.

Budapest
belterület 27630
belterület 28229
belterület 28233
belterület 28224/32
belterület 10886/44

11.

12.

13.

Gyál
belterület 2617
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14.

Országos Klinikai Idegtudományi Intézet (OKITI):
a) új tömb építése, hybrid műtő létrehozása,
b) a régi épületekben műszaki felújítás,
c) gőzellátó – elektromos rendszer felújítása, komfortosítás.

Budapest
belterület 31571/2

15.

Szent Margit Kórház:
a) A-B-C épületek (műtőblokk, kórtermek, konyhaüzem) felújítása,
komfortosítása,
b) új D épületszárny kialakítása az új műveseállomás és krónikus osztály
elhelyezése céljából.

Budapest
belterület 16237/1
belterület 62447
belterület 16247/2
Kistarcsa
belterület 3144/2
belterület 3144/16

16.

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház (Kistarcsa):
a) konyhaüzem felújítása,
b) energetikai korszerűsítéshez kapcsolódó felújítások (függönyfal,
csővezetékek, villamosság),
c) liftek cseréje,
d) közüzemi úthálózat felújítása,
e) új járóbeteg-szakrendelő épület építése,
f ) új belgyógyászati épület építése,
g) az A és B épületek felújítása, komfortosítása.

Budapest
belterület 31524
belterület 32272
belterület 31644

17.

Uzsoki Utcai Kórház:
a) klimatizálás és erősáramú betáplálás bővítése,
b) új klinikai és rehabilitációs tömb építése,
c) a Hungária körúti rehabilitációs osztályok fő telephelyre költöztetése,
d) régi épületek felújítása és komfortosítása,
e) parkolóház építése,
f ) raktárbázis kialakítása,
g) energetikai rekonstrukció,
h) épületbontások.

18.

Toldy Ferenc Kórház (Cegléd):
a) új belgyógyászati szárny építése,
b) telephelyek összevonásával új, többszintes járóbeteg-szakrendelő létesítése,
c) a városi szakrendelő, valamint a tüdőgondozó beköltöztetése az új épületbe,
a fő telephelyre,
d) sürgősségi osztály bővítése,
e) régi épületek felújítása, komfortosítása,
f ) energetikai beruházás.

Cegléd
belterület 161
belterület 4068/2
belterület 4075/1
belterület 160
belterület 488

19.

Törökbálinti Tüdőgyógyintézet:
a) a rendelőintézet beruházásának befejezése,
b) meglévő épületek komfortosítása,
c) kert és belső úthálózat, kültéri parkoló megújítása.

Törökbálint
belterület 22

Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet:
a) meglévő épületek műszaki fejlesztése,
b) gyógyfürdő- és egészségturisztikai beruházás.

Nagykőrös
belterület 3394/4
belterület 3394/2
belterület 3394/3

Jávorszky Ödön Kórház (Vác):
a) új járóbetegszakrendelő-tömb építése,
b) régi kórházi tömb műszaki felújítása, komfortosítása.

Vác
belterület 365/5
belterület 365/7
belterület 365/10
belterület 365/3
belterület 365/8
belterület 365/11
belterület 365/6
belterület 365/9

20.

21.
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Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház (Visegrád):
a) új diagnosztikai épület építése,
b) a főépület földszintjén a betegellátó osztályok és a kiszolgáló egységek
felújítása,
c) konyhaüzem felújítása,
d) a főépülethez új éttermi szárny hozzáépítése,
e) a hozzáépített épületrészben új kórtermek kialakítása,
f ) új kórházi fogadóépület építése,
g) közműfelújítások,
h) parkoló és közlekedőutak felújítása és kialakítása, külső tereprendezés és
parkosítás,
i) energetikai korszerűsítés.

Visegrád
külterület 041/1
külterület 042
külterület 043
belterület 1288/1
belterület 1293
belterület 1294
belterület 1295
belterület 1296

Károlyi Sándor Kórház:
a) a főépület felújítása,
b) új fekvőbeteg-ellátó épület létesítése a szükséges kapcsolódó munkákkal
együtt.

Budapest
belterület 73708
belterület 71323
belterület 72247
belterület 72259
belterület 71182/15
belterület 71182/5

24.

Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet:
a) a fő telephely épületeinek felújítása, fejlesztése, komfortosítása és átalakítása
(A, B, F, G, 3, 12, 24 épület),
b) új főporta, gyógyszertár és kerítés építése,
c) a Jász utcai pszichiátriai gondozó felújítása.

Budapest
belterület 26395
belterület 27403/10

25.

Szent Rókus Kórház:
a) egynapos sebészet fejlesztése,
b) szakmai feladatok egy telephelyre történő koncentrálása járóbetegszakellátó egységek áttelepítésével, fekvőbeteg-szakellátás felújításával,
komfortosításával.

Budapest
belterület 36434/1
belterület 36458/2

26.

Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet:
a) új belgyógyászati C tömb létrehozása: a Madarász utcai telephelyről
az aktív csecsemő- és belgyógyászati osztályok Üllői úti telephelyre történő
koncentrálása, valamint a jelenlegi C és D épületből a gyermekneurológiai,
gyermekortopédiai, gyermekszemészeti és gyermekpulmonológiai
aktívfekvőbeteg-ellátás áthelyezése,
b) a Delej utcai telephelyen pszichiátriai és addiktológiai centrum létrehozása:
gyermekpszichiátriai osztály, serdülő- és ifjúsági pszichiátriai járó- és
fekvőbetegosztály, adikktológiai osztály és szakambulanciák létrehozása.

Budapest
belterület 38716
belterület 26085/213
belterület 33782
belterület 38703/8
belterület 38703/10
belterület 26085/158

Dél-budai Centrum:
új komplex kórház építése.

Budapest
belterület 952/3
belterület 952/4
belterület 952/12
belterület 952/13
belterület 952/14
belterület 952/16
belterület 952/17
belterület 966

Országos Onkológiai Intézet:
a) új épületben új onkodiagnosztikai központ létesítése,
b) abban PET-MR, CT, daganat-pathológiai, daganat-cytológiai és
onko-genomikai laboratóriumok és telemedicina-központ elhelyezése,
c) régi épületek bontása illetve felújítása.

Budapest
belterület 6998/13
belterület 6997

22.

23.

27.

28.

8928

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 103. szám

29.

Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft.:
a) a kórház kiskovácsi telephelyén új épület építése, több épület felújítása,
bővítése, komfortosítása; parkolók, belső utak kialakítása, parkrendezés,
b) a budakalászi telephelyen új épület építése, több épület felújítása, bővítése,
régi épület bontása, közösségi terek kialakítása, komfortosítás; parkolók
kialakítása, belső utak, park rendezése.

Budakalász
belterület 4199/3
belterület 4199/5
belterület 4199/6
belterület 4199/7
külterület 0222
Pomáz
külterület 0311/1
külterület 0311/3
külterület 0311/4

30.

Betegápoló Irgalmas Rend:
a) a Budai Irgalmasrendi Kórház budapesti telephelyeinek komplex felújítása,
bővítése, korszerűsítése, új épület felépítése,
b) a váci telephely bővítése, felújítása és korszerűsítése.

Budapest
belterület 13465
belterület 14478/4
belterület 14479/1
Vác
belterület 2943/4

31.

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórháza:
a) az I. és II. épületek teljes felújítása, komfortos kórtermek és közösségi terek
kialakítása, a III. épület részleges felújítása, a szakrendelők felújítása,
b) a kiszolgálóegységek és a kórháztechnológia felújítása.

Budapest
belterület 31571/4

Budapest
belterület 11062

32.

Budapesti Szent Ferenc Kórház:
a) a régi épület átalakítása, belső felújítása, akadálymentes, komfortos
kórtermek kialakítása,
b) új épületben komfortos kórtermek, ambuláns rendelők, családorvosi
rendelők, tornaterem és kápolna, valamint oktatóközpont kialakítása,
c) kiszolgálóegységek, kórháztechnológia felújítása,
d) tankonyha és rehabilitációs park kialakítása.

33.

Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza:
a) a kórházi infrastruktúra javítása,
b) családbarát környezet kialakítása,
c) a kórház Bethesda utcai telephelyén új épületszárny építése, az új
épületszárny és a Filadelfia épület összekötése,
d) az Ilka utcai telephely szakmai funkcióváltásához illeszkedően jelentős
átépítési munkálatok elvégzése.

Budapest
belterület 29768/1
belterület 29768/2
belterület 32660

Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika:
a) új diagnosztikai központ kialakítása,
b) a perioperatív transzplantációs részleg és a műtői kapacitás bővítése
a szívtranszplantáció fejlesztése érdekében.

Budapest
belterület 6844/0/A/1
belterület 6844/0/A/2
belterület 6844/0/A/3
belterület 6844/0/A/4
belterület 6844/0/A/5
belterület 6844/0/A/6
belterület 6844/0/A/7
belterület 6844/0/A/8
belterület 6844/0/A/9
belterület 6847
belterület 10119/2
belterület 6846/1

Semmelweis Egyetem Logisztikai telep:
egyetemi logisztikai központ kialakítása (raktárak, irattár, textilüzem, forenzikus
pathológiai központ).

Budapest
belterület 38229/10

34.

35.
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Budapest
belterület 10168/2

36.

Semmelweis Egyetem, Pulmonológia Klinika:
a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikájának a Semmelweis Egyetem
pesti telephelyére való költöztetése.

37.

Semmelweis Egyetem, Elméleti Orvostudományi Központ:
Budapest
a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának fejlesztési projektje. belterület 37348/2

38.

Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar:
skill (propedeutikai) labor kialakítása és a gyakorlati képzés fejlesztését szolgáló
bővítések.

Budapest
belterület 36769

39.

Semmelweis Egyetem Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika:
a Klinika épületének felújítása.

Budapest
belterület 36792

40.

Semmelweis Egyetem, Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet:
az Intézet épületének felújítása.

Budapest
belterület 36729

41.

Budapest
Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar:
belterület 36868
a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának fejlesztési projektje,
ennek részeként a Hőgyes–Schöpf-Merei gyógyszerkutatási centrum kialakítása.

42.

Budapest
Egykori Schöpf-Merei Kórház:
belterület 36873/0/A/1
a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának fejlesztési projektje,
ennek részeként a Hőgyes–Schöpf-Merei gyógyszerkutatási centrum kialakítása. belterület 36873/0/B/1
belterület 36873/0/C/1

43.

Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar:
a Kar Vas utcai tömbjének fejlesztése, ami magában foglalja a Hagyományos
Kínai Orvoslás Részleg kialakítását.

Budapest
belterület 36498

44.

Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar:
az Egészségügyi Menedzserképző Központ épületének felújítása,
infrastruktúra-fejlesztése.

Budapest
belterület 10733/6
belterület 9520

45.

Semmelweis Egyetem, Külső Klinikai Tömb:
a) a Semmelweis Egyetem Külső Klinikai Tömb klinikáinak a Korányi tömbhöz
kapcsolódó felújítása,
b) Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika beköltöztetése.

Budapest
belterület 36177/1
belterület 36164

46.

Semmelweis Egyetem, Belső Klinikai Tömb:
a Semmelweis Egyetem Belső Klinikai Tömb telephelyeinek és klinikáinak
fejlesztése.

Budapest
belterület 36771/14
Budapest
belterület 14982

47.

II. kerületi Egészségügyi Szolgálat:
a) a II. kerületi Frankel Leó utcában új, többemeletes szakrendelő épület
megépítése,
b) külső telephelyek átköltöztetése,
c) egynapos sebészet és kúraszerű ellátások fejlesztése.

48.

Szent Kristóf Szakrendelő – XI. kerületi Újbudai Gyermek Egészségügyi Központ
és Egynapos Sebészet:
a) az Újbudai Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet céljára
meglévő épület teljes felújítása, átalakítása,
b) a gyermekgyógyászati járóbeteg-szakellátás struktúrájának bővítése,
c) egynapos sebészet kialakítása.

Budapest
belterület 4275/10
belterület 4275/11/A/2

49.

Zuglói Egészségügyi Szolgálat:
direkt digitális röntgen technológia több telephelyen történő kiépítése és
integrációja.

Budapest
belterület 31677/1

50.

Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós:
a) új épületrész építése,
b) külső telephelyek integrációja,
c) képalkotó diagnosztika és emlőszűrések fejlesztése.

Szigetszentmiklós
belterület 12016
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51.

Misszió Egészségügyi Központ (Veresegyház):
a) egynapos sebészet és rehabilitációs nappali ellátás korszerűsítése új
épületrész felépítésével,
b) épületgépészeti felújítás.

Veresegyház
belterület 8832/104
belterület 8832/104/A

52.

Nagykátai Szakorvosi Rendelőintézet (Jászberényi Szent Erzsébet Kórház):
a) új rendelőépületi szárny építése,
b) a meglévő épület gépészeti korszerűsítése, akadálymentesítése.

Nagykáta
belterület 2231

53.

XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat:
a) telephelyek racionalizálása,
b) a rendelőintézet bővítése,
c) egynapos sebészet és gasztroenterológia fejlesztése.

Budapest belterület
102216/8

Budapest
belterület 28276/3

54.

Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
Budapesti Egészségügyi Központ:
a) egynapos sebészet és endoszkópia fejlesztése,
b) a rendelőintézet épületének belső korszerűsítése,
c) épületgépészeti felújítás,
d) akadálymentesítés.

55.

Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet:
a) szakrendelő épület belső felújítása,
b) pszichiátriai gondozó korszerűsítése,
c) felvonók cseréje.

Dunakeszi
belterület 5046
belterület 4462/1
belterület 5182/1
”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1291/2018. (VII. 2.) Korm. határozata
a Lembergi Magyarok Kulturális Szövetsége (LMKSZ) elhelyezésének biztosításával kapcsolatos
intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a lembergi szórványmagyarság nemzettudatának megőrzése, identitásának, nyelvének,
kultúrájának erősítése érdekében a Lembergi Magyarok Kulturális Szövetsége számára egy Magyar Ház kerüljön
kialakításra Lembergben;
2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az 1. pont szerinti célból a nemzeti vagyon kezeléséért felelős
tárca nélküli miniszter bevonásával gondoskodjon az Ukrajna, Lviv, Sztusza u. 33. (Львів, вул. Стуса 33) szám alatti
177,2 m2 hasznos alapterületű lakóház és a 4610136600:0130 helyrajzi számú, 0,0882 ha telek (a továbbiakban
együtt: Ingatlan) tulajdonjogának a független ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott forgalmi értéken
a Magyar Állam javára történő megszerzéséről azzal, hogy a tulajdonszerzés költségei – ideértve különösen
az Ingatlan vételárát, a tranzakcióhoz szükséges szakértők díjazását, valamint a felmerülő járulékos kiadásokat,
közterheket, közjegyzői díjakat – a 100 000 000 forintot nem haladhatják meg;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
azonnal
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 2. pont
szerinti kiadások biztosítása érdekében 100 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet LXV. Bethlen
Gábor Alap fejezet, 4. Nemzetpolitikai célú támogatások cím terhére és a Kvtv. 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és
Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek Igazgatása cím javára, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
Miniszterelnök általános helyettese
Miniszterelnökséget vezető miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
útján – a külgazdasági és külügyminiszter bevonásával gondoskodjon az állam tulajdonába kerülő Ingatlan
Külgazdasági és Külügyminisztérium részére történő vagyonkezelésbe adásáról;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
a tulajdonjog megszerzését követően azonnal
5. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium vagyonkezelésébe kerülő
Magyar Házak fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos működési kiadások pénzügyi fedezetét a 2019. évtől
a Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetében a Külképviseletek igazgatása címen biztosítsa;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
az éves központi költségvetési tervezések során
6. egyetért azzal, hogy a lembergi Magyar Ház elhelyezésével kapcsolatos kiadások terhére megvalósuló beszerzések
lefolytatása 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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1. melléklet az 1291/2018. (VII. 2.) Korm. határozathoz
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
LXV. Bethlen Gábor Alap

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XLII.
263478
263145
004118

LXV.
XVIII.

Cím
szám

42

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

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

2

Kiemelt
előir.
szám

K8

4

K8

2

K6

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Alapok támogatása
Bethlen Gábor Alap támogatása
Bethlen Gábor Alap
Nemzetpolitikai célú támogatások

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Egyéb felhalmozási célú kiadások

forintban

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

-100 000 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külképviseletek igazgatása

Módosítás
(+/-)

-100 000 000

Beruházások

100 000 000

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

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Módosítás
(+/-)

forintban

-100 000 000

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

Államháztartási egyedi
azonosító
004118

Fejezet
szám

XVIII.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

2

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külképviseletek igazgatása

Módosítás
(+/-)

forintban

100 000 000

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítményarányos
egyéb:

azonnal

Összesen

I.n.év

100 000 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

100 000 000
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Fejezet
1 példány
Állami Számvevőszék
1 példány
Magyar Államkincstár
1 példány
2 példány
Pénzügyminisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1292/2018. (VII. 2.) Korm. határozata
az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló
1252/2018. (V. 25.) Korm. határozat módosításáról
1. Az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1252/2018. (V. 25.)
Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében – nem érintve a kiemelt budapesti fejlesztésekért
és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos kormányhatározatban és jogszabályban rögzített
feladatait – ellátja
a) a kerékpárutak fejlesztésével, a kerékpáros túraútvonalak kijelölésével, a kerékpáros közlekedési kampányok
koordinálásával, stratégia alkotásával,
b) a velodromok fejlesztésével, a kerékpársport infrastrukturális fejlesztéseinek elősegítésével, a Tour de Hongrie
magyar kerékpáros körverseny megrendezésével,
c) a Bejárható Magyarország Program megvalósításával,
d) az aktív kikapcsolódás, a természetjárás, a vízi, a kerékpáros- és a lovasturizmus fejlesztésével,
e) a szabadidős vitorlázás, az aktív táborozás, a vándortáborok, a kisvasutak, a hajtányozás, a nyaralóhajózás,
a magyarországi sípályák fejlesztésével és népszerűsítésével,
f ) az országos szabadidősport és rendezvénysorozatok, programok szervezésével és koordinálásával,
g) a szabadtéri sportparkok, „bringaparkok”, skateparkok, vízi szabadidős és raftingparkok, via ferrata pályák
fejlesztésével,
h) a turistaházak, kulcsosházak fejlesztésének koordinálásával, a Téry Ödön program megvalósításával,
i) az a)–h) pont szerinti feladatokkal kapcsolatos kutatások elvégzésével, a szakmai civil szervezetekkel történő
egyeztetések koordinálásával, a hazai aktív kikapcsolódás népszerűsítésével
összefüggő feladatokat.”
2. A Határozat 4. és 5. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök a miniszterelnök kabinettfőnöke útján irányítja.
5. A kormánybiztost tevékenységének ellátásában a Miniszterelnöki Kabinetiroda szervezetében működő ötfős
titkárság segíti.”
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1293/2018. (VII. 2.) Korm. határozata
a 2014–2020. évekre szóló Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program módosításáról
A Kormány
1. elfogadja a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program módosításáról szóló javaslatot az Európai
Bizottsággal történő hivatalos tárgyalások alapjául a részére benyújtott tervezet szerint;
2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti módosítási
javaslatnak az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1294/2018. (VII. 2.) Korm. határozata
a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti
feladat átadás-átvétel miatti előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
19. § (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva elrendeli az önkormányzati és az állami feladatellátásban bekövetkező változásokkal
összefüggésben
a)
a szociális és gyermekjóléti feladatok vonatkozásában a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok
támogatásai fejezet, 1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
cím, 3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása alcím terhére,
a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
19. Szociális célú humánszolgáltatások alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása
jogcímcsoport javára 105 855 286 forint,
b)
a köznevelési feladatok vonatkozásában a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet,
1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása cím, 2. A települési
önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím,
3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport javára 424 972 698 forint és
c)
a gyermekétkeztetés vonatkozásában a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Köznevelési célú
humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai fejezet, 1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati
feladatainak támogatása cím, 4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
alcím javára 35 917 056 forint
egyszeri átcsoportosítását, az 1. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018.
forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

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

IX.

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Helyi önkormányzatok támogatásai

334395

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak
támogatása

2
K5

334406

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

K5

Egyéb működési célú kiadások

K5
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Normatív finanszírozás

2

244234

K5

19

Egyéb működési célú kiadások
Szociális célú humánszolgáltatások

389 055 642

Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása

1
K5

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

35 917 056

Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás

3

244201

-105 855 286

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak
támogatása

4

20

-424 972 698

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti
feladatainak támogatása

3

368673

A módosítás
következő A módosítást elrendelő jogszabály/
évre
határozat száma
áthúzódó
hatása
2017. évi C. törvény 19. §
(1) bekezdés

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak
támogatása

1

XX.

Jogcím
név
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1. melléklet az 1294/2018. (VII. 2.) Korm. határozathoz

Egyéb működési célú kiadások

105 855 286

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

8935

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

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

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

8936

forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

A módosítás
következő A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma
évre
áthúzódó
hatása

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XX.

20

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

3

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás
Szociális célú humánszolgáltatások

19
244201

Alcím
név

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Normatív finanszírozás

2

244234

Cím
név

1

Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása

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

A módosítás
következő A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma
évre
áthúzódó
hatása

389 055 642
105 855 286

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen
494 910 928

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

494 910 928
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A Kormány 1295/2018. (VII. 2.) Korm. határozata
egyes állami erdészeti társaságoknak, továbbá a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központnak
a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására
irányuló felhívására támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról
A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
1. 46. § (1b) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva hozzájárul, hogy a VP5-8.4.1-16 azonosító jelű,
„Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása” című, gazdaságfejlesztést célzó projekt
megvalósítására irányuló felhívásra
a)
a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság „Az erdőgazdálkodási potenciálban
okozott erdőkárok helyreállítása a Bakonyerdő Zrt. területén”,
b)
a DALERD Délalföldi Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság „Az erdőgazdálkodási potenciálban
okozott erdőkárok helyreállítása a DALERD Zrt. területén”,
c)
az EGERERDŐ Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság „Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott
erdőkárok helyreállítása”,
d)
az ÉSZAKERDŐ Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság „Az erdőgazdálkodási potenciálban
okozott erdőkárok helyreállítása”,
e)
a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság „Az erdőgazdálkodási potenciálban
okozott erdőkárok helyreállítása a Gemenc Zrt. területén”,
f)
a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság „Az erdőgazdálkodási potenciálban
okozott erdőkárok helyreállítása a Gyulaj Zrt. területén 2018”,
g)
a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság „Az erdőgazdálkodási
potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása a KEFAG Zrt. területén 2018-ban”,
h)
a Kisalföldi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság „Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott
erdőkárok helyreállítása a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. által kezelt erdőterületeken”,
i)
a Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Abiotikus erdőkárok helyreállítása a Mecsekerdő
Zrt.-nél”,
j)
a NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság „Az erdőgazdálkodási potenciálban
okozott erdőkárok helyreállítása a NYÍRERDŐ Zrt. területén”,
k)
a Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság a „Természeti károk helyreállítása a Pilisi Parkerdő
Zrt.-nél”,
l)
a SEFAG Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság „Az erdőgazdálkodási potenciálban
okozott erdőkárok helyreállítása a SEFAG Zrt. területén”,
m)
a Szombathelyi Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság „Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott
erdőkárok helyreállítása a Szombathelyi Erdészeti Zrt. területén”,
n)
a TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Abiotikus erdőkárok
helyreállítása a TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. területén”,
o)
a VADEX Mezőföldi Zártkörűen Működő Részvénytársaság „Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott
erdőkárok helyreállítása”,
p)
a VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság „Az erdőgazdálkodási potenciálban
okozott erdőkárok helyreállítása a VERGA Zrt. kezelésében lévő területen”
című támogatási kérelmet benyújtsa;
2. 46. § (1b) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva hozzájárul, hogy a VP4-15.2.1.1-16 azonosító jelű,
„Az erdészeti genetikai erőforrások megőrzése” című, gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló
felhívásra
a)
a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Erdészeti genetikai erőforrások
megőrzése a Gemenc Zrt. területén”,
b)
a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Erdészeti genetikai erőforrások
megőrzése a Gyulaj Zrt. területén”,
c)
a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Erdészeti genetikai
erőforrások megőrzése a KEFAG Zrt. területén”,
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d)

3.

4.

5.

6.

a Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése
a Mecsekerdő Zrt.-nél”,
e)
a Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése a Pilisi
Parkerdő Zrt.-nél”,
f)
a Szombathelyi Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Erdészeti genetikai erőforrások
megőrzése a Szombathelyi Erdészeti Zrt. területén”,
g)
a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ az „Erdészeti faanyagtermő növények ex situ
gyűjteményeinek és törzsültetvényeinek fenntartása”
című támogatási kérelmet benyújtsa;
46. § (1b) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva hozzájárul, hogy a VP4-15.2.1.2-17 azonosító jelű,
„Az erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése” című, gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló
felhívásra
a)
a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Erdészeti genetikai erőforrások
fejlesztése a Gemenc Zrt.-nél”,
b)
a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Erdészeti genetikai erőforrások
fejlesztése a Gyulaj Zrt. területén II. rész”,
c)
a Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése
a Mecsekerdő Zrt.-nél”,
d)
a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ az „Erdészeti faanyagtermő növények ex situ
gyűjteményeinek és törzsültetvényeinek fenntartása”
című támogatási kérelmet benyújtsa;
46. § (1b) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva hozzájárul, hogy a VP4-8.5.2-17 azonosító jelű
„Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése” című, gazdaságfejlesztést célzó
projekt megvalósítására irányuló felhívásra
a)
a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság a „Császártöltési Parkerdő
fejlesztése”,
b)
a Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság a „Közjóléti létesítmények komplex fejlesztése
a Mecsekerdő Zrt. gazdálkodási területén”,
c)
a Vértesi Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság a „Vértes közjóléti funkcióinak fejlesztése”
című támogatási kérelmet benyújtsa;
46. § (1b) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva hozzájárul, hogy a VP5-8.3.1-17 azonosító jelű
„Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése” című, gazdaságfejlesztést célzó projekt
megvalósítására irányuló felhívásra a Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság „Az erdőgazdálkodási
potenciálban okozott erdőkárok megelőzése a Mecsekerdő Zrt.-nél” című támogatási kérelmet benyújtsa;
46. § (1b) bekezdése és 201/H. § (2) bekezdés c) pontja alapján hozzájárul a VP5-8.4.1-16 azonosító jelű,
„Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása” című, gazdaságfejlesztést célzó projekt
megvalósítására irányuló felhívásra a TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság
által benyújtott, a „Szélsőséges időjárási viszonyok által okozott erdőkárok helyreállítása a TAEG Tanulmányi
Erdőgazdaság Zrt. területén” című projektjavaslatra vonatkozó támogatói okirat kibocsátásához.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 90/2018. (VII. 2.) ME határozata
a 2014–2020 programozási időszak egyes operatív programjai monitoring bizottsági elnökeinek
felmentéséről és a monitoring bizottságok elnökének kinevezéséről
1. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 29. §
(3) bekezdése alapján
a)
dr. Homolya Róbertet az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program monitoring bizottsága,
b)
Szabó Zsoltot a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program monitoring bizottsága,
c)
dr. Kovács Zoltánt a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program monitoring bizottsága,
d)
Kis Miklós Zsoltot a Partnerségi Megállapodás monitoring bizottsága
elnöki tisztségének ellátása alól – 2018. június 3-ai hatállyal – felmentem.
2. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdése alapján
a)
Schanda Tamás Jánost, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkárát a Partnerségi Megállapodás
monitoring bizottsága, valamint a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program monitoring
bizottsága,
b)
dr. Mosóczi Lászlót, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkárát az Integrált Közlekedésfejlesztési
Operatív Program monitoring bizottsága,
c)
Weingartner Balázs Józsefet, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkárát a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program monitoring bizottsága
elnökévé – 2018. június 4-ei hatállyal – kinevezem.
3. A 2014–2020 programozási időszak egyes operatív programjai monitoring bizottsági elnökeinek kinevezéséről szóló
21/2015. (III. 12.) ME határozat [a továbbiakban: 21/2015. (III. 12.) ME határozat]
a)
4. pontjában a „Nemzetgazdasági Minisztérium európai uniós források felhasználásáért felelős” szövegrész
helyébe a „Pénzügyminisztérium” szöveg,
b)
5. pontjában a „Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti” szövegrész helyébe a „Pénzügyminisztérium”
szöveg,
c)
8. pont nyitó szövegrészében az „a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős” szövegrész helyébe
az „az Agrárminisztérium” szöveg
lép.
4. A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program monitoring bizottsága elnökének felmentéséről és
a monitoring bizottság elnökének kinevezéséről szóló 73/2016. (VII. 4.) ME határozat [a továbbiakban: 73/2016.
(VII. 4.) ME határozat] 1. pont b) alpontjában az „a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért és képzésért
felelős” szövegrész helyébe az „az Innovációs és Technológiai Minisztérium” szöveg lép.
5. Visszavonom
a)
a 21/2015. (III. 12.) ME határozat 1. pontjában a „parlamenti” szövegrészt, 3. és 7. pontját, 8. pont
b) alpontjában az „és” szövegrészt, valamint a 8. pont c) alpontját,
b)
a 73/2016. (VII. 4.) ME határozat 1. pont a) alpontját,
c)
az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program monitoring bizottsága elnökének felmentéséről és
a monitoring bizottság elnökének kinevezéséről szóló 69/2017. (VI. 28.) ME határozatot.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A miniszterelnök 91/2018. (VII. 2.) ME határozata
Magyarország Kormánya és a Nigériai Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki
együttműködésről szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodás szövegének végleges
megállapítására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a külgazdasági és külügyminiszter és az igazságügyi miniszter előterjesztése alapján
1. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a Magyarország Kormánya és
a Nigériai Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás
módosításáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegének – a jóváhagyás
fenntartásával történő – végleges megállapítására;
2. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
3. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét
a Megállapodás szövegének végleges megállapítását követően haladéktalanul terjessze a Kormány elé.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

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.
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