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Kormányrendeletek

A Kormány 232/2018. (XII. 6.) Korm. rendelete
a Nemzetközi Mezőgazdasági Kutatóközpontok Konzorciumának nemzetközi szervezetként történő
létrehozásáról szóló, 2011. szeptember 13-án Montpellier-ben aláírt Megállapodás és módosítása
kihirdetéséről
(A Megállapodás Magyarország vonatkozásában 2012. július 20-án lépett nemzetközi jogilag hatályba.)
1. §		
A Kormány a Nemzetközi Mezőgazdasági Kutatóközpontok Konzorciumának nemzetközi szervezetként történő
létrehozásáról szóló, 2011. szeptember 13-án Montpellier-ben aláírt Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás)
e rendelettel kihirdeti.
2. §		
A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

“Agreement establishing the Consortium of International Agricultural Research Centers as an
International Organization
Whereas the Consultative Group on International Agricultural Research (hereinafter “CGIAR”) was established
in 1971 as an informal network of public and private sector entities from the South and the North committed to
mobilizing international agricultural research to support agricultural development in developing countries;
Whereas international agricultural research is critical in meeting the challenges of hunger, malnutrition and poverty
in an age of climate change; Whereas the CGIAR in 2008 adopted a new vision for the CGIAR “To reduce poverty and
hunger, improve human health and nutrition, and enhance ecosystem resilience through high-quality international
agricultural research, partnership and leadership”;
Whereas the CGIAR has also approved far-reaching organizational reforms which aim at promoting active
engagement and partnership with a wide range of stakeholders, including national agricultural research
systems, universities, nongovernmental organizations and the private sector, optimizing research effectiveness
and efficiency, strengthening capacity and country ownership, and fully utilizing CGIAR research for achieving
development impacts;
Whereas the CGIAR now consists of a global research-for-development partnership involving the CGIAR funders,
the Consortium of International Agricultural Research Centers and other partners, working together to implement
a common strategy;
Whereas, as part of the reform, the Consortium of International Agricultural Research Centers was established by the
fifteen International Agricultural Research Centers supported by the CGIAR1, on 29 April 2010, as a contractual joint
venture pending its formal establishment as an international organization;
Whereas the parties (hereinafter “Parties”) to this agreement (hereinafter “Agreement”) now wish to establish
the Consortium of International Agricultural Research Centers as an international organization with its own
international legal personality in accordance with the terms set forth below;
NOW THEREFORE the Parties agree as follows:

The fifteen International Agricultural Research Centers supported by the CGIAR are: Africa Rice Center (WARDA); Bioversity International (IPGRI);
Centra Internacional de Agricultura Tropical (CIAT); Center for International Forestry Research (CIFOR); Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz
y Trigo (CIMMYT); Centro Internacional de la Papa (CIP); International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA); International Crops
Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT); International Food Policy Research Institute (IFPRI); International Institute of Tropical Agriculture
(IITA); International Livestock Research Institute (ILRI); International Rice Research Institute (IRRI); International Water Management Institute (IWMI);
World Agroforestry Centre (ICRAF); Worldfish (ICLARM)

1
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Article 1
Establishment of the Consortium as an international organization
(1) The Consortium of International Agricultural Research Centers (hereinafter “Consortium”) is hereby established as an
independent international organization with full international legal personality, enjoying such legal capacity as may
be necessary for the exercise of its functions and powers, and the fulfillment of its purposes, including in particular,
and without prejudice to the generality of the forgoing, the legal capacity:
(a)
to enter into treaties, agreements and contracts;
(b)
to acquire and dispose of movable and immovable property; and
(c)
to institute and respond to legal proceedings.
(2) The Consortium shall be the successor in title of the Consortium of International Agricultural Research Centers
established as a contractual joint venture by the fifteen International Agricultural Research Centers in accordance
with the agreement dated April 29, 2010.

Article 2
Purpose and activities of the Consortium
(1) The purpose of the Consortium shall be to provide leadership to the CGIAR system and coordinate activities among
Member Centers and other partners under a common strategy, in order to enable them to enhance their individual
and collective contribution to the achievement of the CGIAR vision.
(2) The Consortium shall carry out such activities as may be necessary for the fulfillment of the purpose of the
Consortium.

Article 3
Internal rules of the Consortium
The Consortium shall operate in accordance with the rules set out in the constitution (including its exhibits)
annexed hereto (“Constitution”). In no event shall the Constitution have the effect of creating or imposing any
obligations on the Parties.

Article 4
General undertaking as to implementation
(1) The Parties shall take all appropriate measures to facilitate the achievement of the purpose of the Consortium and
the carrying out of obligations resulting from decisions taken by the organs of the Consortium.
(2) Nothing in this Agreement shall have the effect of creating or imposing a financial obligation on the Parties.

Article 5
Rights, privileges and immunities
(1) The rights, privileges and immunities granted to the Consortium, its staff members and official visitors in the
territory of the host country shall be specifically defined in a headquarters agreement between the Consortium and
the host country.
(2) The rights, privileges and immunities referred to in the preceding paragraph are to be provided to ensure in all
circumstances the unimpeded functioning of the Consortium and the independence of the persons to whom they
are accorded.

Article 6
Dissolution and liquidation of the Consortium
The Consortium Board shall consult with the Parties hereto prior to any decision to dissolve the Consortium.

Article 7
Becoming a Party to this Agreement
(1) All States that are members of the United Nations, of any of its specialized agencies or of the International Atomic
Energy Agency, may become Parties to this Agreement.
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(2) The States referred to in the preceding paragraph become Parties to this Agreement by either:
(a)
signing this Agreement without reservation as to ratification, acceptance or approval; or
(b)
signing this Agreement subject to ratification, acceptance or approval and subsequently ratifying, accepting
or approving it; or
(c)
depositing an instrument of accession following the entry into force of this Agreement.
(3) This Agreement shall be open for signature as of September 13, 2011.

Article 8
Entry into Force of this Agreement
This Agreement shall enter into force when any two States have become Parties to it as provided in Article 7
(2) (a) and (b) above. This Agreement shall then enter into force for each State that subsequently becomes a Party to
this Agreement upon the date of deposit by that State of an instrument of accession with the Depositary.

Article 9
Amendments
(1) Amendments to this Agreement
(a)
Amendments to this Agreement (excluding the Constitution) may be proposed by any Party. Proposals for
such amendments shall be communicated to the Depositary who shall circulate them to all Parties as soon as
possible thereafter.
(b)
Such amendments shall enter into force for the Parties which have adopted them upon the deposit of
instruments of ratification, acceptance or approval of such amendments by two-thirds of the Parties, in
accordance with the procedure set out in Article 7 (2) (c). For the Parties who subsequently ratify, accept or
approve such amendments, they shall enter into force on the date of the deposit by such Parties of their
instrument of ratification, acceptance or approval. Parties that have not ratified, accepted or approved such
amendments shall not be bound by them.
(2) Amendments to the Constitution
(a)
Amendments to the Constitution shall be made in accordance with the procedures set out in Article 22 of the
Constitution and shall be notified by the Depositary (as defined in Article 12 below) to all Parties.
(b)
Such amendments to the Constitution shall in no event have the effect of creating or imposing any
obligations on the Parties.

Article 10
Withdrawal
Any Party may, by written instrument to the Depositary, withdraw from this Agreement. Such withdrawal shall
become effective three months after the date on which the Depositary has received such instrument.

Article 11
Settlement of Disputes
(1) Any dispute arising in connection with the interpretation or application of this Agreement by shall be settled by
negotiation or consultation between the Parties.
(2) The Consortium Board may offer its good offices for the amicable settlement of any such dispute.

Article 12
Depositary
The Government of the French Republic shall be the depositary of this Agreement (“Depositary”).

Article 13
Authentic text
(1) This Agreement shall be signed in a single copy in English and French, both being equally authentic.
(2) Official translations of this Agreement in other languages may be established after consultation with the interested
Governments. Such official translations shall not be considered authentic.”

34698
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„Megállapodás a Nemzetközi Mezőgazdasági Kutatóközpontok Konzorciumának nemzetközi
szervezetként történő létrehozása tárgyában
minthogy 1971-ben létrejött a Nemzetközi Mezőgazdasági Kutatási Tanácsadó Csoport (a továbbiakban: CGIAR)
mint állami és a magánszektorhoz tartozó, Déli és Északi intézmények olyan informális hálózata, amely elkötelezett
a nemzetközi mezőgazdasági kutatás mozgósítása iránt a fejlődő országok mezőgazdasága fejlesztésének
támogatása céljából;
minthogy a nemzetközi mezőgazdasági kutatás döntő fontosságú azon kihívások leküzdéséhez, amelyeket
az éhezés, az alultápláltság és a szegénység jelent az éghajlatváltozás időszakában, minthogy a CGIAR 2008-ban
elfogadott új jövőképe: „A szegénység és az éhezés enyhítése, az emberek egészségének és táplálkozásának javítása
és az ökoszisztéma rugalmasságának fokozása magas színvonalú nemzetközi mezőgazdasági kutatás, partneri
együttműködés és irányítás révén”;
minthogy a CGIAR nagyszabású szervezeti reformokról is döntött, amelyeknek célja az aktív szerepvállalás
és az érdekeltek széles körével, köztük nemzeti mezőgazdasági kutató rendszerekkel, egyetemekkel, nem
kormányzati szervezetekkel és a magánszektor képviselőivel való partneri együttműködés elősegítése, a kutatások
hatékonyságának és eredményességének optimalizálása, a kapacitás és az országok tulajdonának megerősítése,
valamint a CGIAR kutatásainak teljes körű hasznosítása a fejlesztési hatások elérése érdekében;
minthogy jelenleg a CGIAR egy globális, fejlesztési célú kutatási partneri együttműködést testesít meg
a CGIAR finanszírozói, a Nemzetközi Mezőgazdasági Kutatóközpontok Konzorciuma és más partnerek részvételével,
amelyek együttesen munkálkodnak egy közös stratégia megvalósításán;
minthogy a reform részeként a CGIAR által támogatott tizenöt nemzetközi mezőgazdasági kutatóközpont2
2010. április 29-én létrehozta a Nemzetközi Mezőgazdasági Kutatóközpontok Konzorciumát mint szerződéses
vegyesvállalatot annak nemzetközi szervezetként történő hivatalos megalapításáig;
minthogy a jelen megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) részesei (a továbbiakban: Felek) most saját
jogi személyiséggel rendelkező nemzetközi szervezetként létre kívánják hozni a Nemzetközi Mezőgazdasági
Kutatóközpontok Konzorciumát, az alábbiakban ismertetett feltételek szerint;
EZÉRT EZENNEL a Felek az alábbiakban állapodnak meg:

1. cikk
A Konzorcium nemzetközi szervezetként történő létrehozása
(1) Ezennel létrejön a Nemzetközi Mezőgazdasági Kutatóközpontok Konzorciuma (a továbbiakban: Konzorcium) mint
teljes körű nemzetközi jogi személyiséggel rendelkező független nemzetközi szervezet, amely birtokában van
a feladat- és hatáskörének gyakorlásához és rendeltetésének teljesítéséhez szükséges jogképességnek, különösen
beleértve – és az előzőekben említettek általános érvényességének csorbítása nélkül – az alábbiakra vonatkozó
jogosultságokat:
a)
egyezmények, megállapodások és szerződések kötése;
b)
ingó és ingatlan vagyontárgyak megszerzése és elidegenítése, valamint
c)
jogi eljárások kezdeményezése és ilyen eljárásokban azok alanyaként való részvétel.
(2) A Konzorcium jogutódja a Nemzetközi Mezőgazdasági Kutatóközpontok Konzorciumának, amelyet tizenöt
nemzetközi mezőgazdasági kutatóközpont a 2010. április 29-én kelt megállapodás értelmében szerződéses
vegyesvállalatként hozott létre.

A CGIAR által támogatott tizenöt nemzetközi mezőgazdasági kutatóközpont: Africa Rice Center [Afrikai Rizsközpont] (WARDA); Bioversity
International (IPGRI); Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT); Center for International Forestry Research [Nemzetközi Erdészeti
Kutatóközpont] (CIFOR); Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo (CIMMYT); Centro Internacional de la Papa (CIP); International Center
for Agricultural Research in the Dry Areas [Száraz Területek Nemzetközi Mezőgazdasági Kutatóközpontja] (ICARDA); International Crops Research
Institute for the Semi-Arid Tropics [Félsivatagi Trópusi Területek Nemzetközi Terménykutató Intézete] (ICRISAT); International Food Policy Research
Institute [Nemzetközi Élelmezéspolitikai Kutatóintézet] (IFPRI); International Institute of Tropical Agriculture [Nemzetközi Trópusi Mezőgazdasági
Intézet] (IITA); International Livestock Research Institute [Nemzetközi Állatállomány-kutató Intézet] (ILRI); International Rice Research Institute
[Nemzetközi Rizskutató Intézet] (IRRI); International Water Management Institute [Nemzetközi Vízgazdálkodási Intézet] (IWMI); World Agroforestry
Centre [Mezőgazdasági Erdészeti Világközpont] (ICRAF); Worldfish [HALÁSZATI Világközpont] (ICLARM)

2

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 195. szám

34699

2. cikk
A Konzorcium célja és tevékenysége
(1) A Konzorcium arra hivatott, hogy ellássa a CGIAR rendszer irányítását, és közös stratégia jegyében összehangolja
a tagközpontok és a többi partner tevékenységét annak érdekében, hogy lehetővé tegye számukra a CGIAR elé
felvázolt jövőkép megvalósításához való egyéni és együttes hozzájárulásuk fokozását.
(2) A Konzorcium a célkitűzéseinek teljesítéséhez szükséges tevékenységeket fejti ki.

3. cikk
A Konzorcium belső szabályai
A Konzorcium a csatolt alapszabályban (és annak függelékeiben) (a továbbiakban: Alapszabály) rögzített szabályok
szerint működik. Az Alapszabály hatálya semmiképpen nem terjed ki arra, hogy a Felekre nézve kötelezettségeket
teremtsen vagy ilyeneket rójon rájuk.

4. cikk
A végrehajtás általános vállalása
(1) A Felek minden szükséges intézkedést megtesznek a Konzorcium rendeltetéseként meghatározott célok elérésének
és a Konzorcium szervei által hozott döntésekből eredő kötelezettségek teljesítésének elősegítése érdekében.
(2) A jelen Megállapodásban foglaltak semmilyen tekintetben nem teremtenek pénzügyi kötelezettségeket a Felekre
nézve, illetve ilyeneket nem rónak rájuk.

5. cikk
Jogok, kiváltságok és mentességek
(1) A Konzorciumnak, személyzete tagjainak és hivatalos látogatóinak a befogadó ország területén megadott jogokat,
kiváltságokat és mentességeket a Konzorcium és a befogadó ország között megkötendő székhely-megállapodásban
kell pontosan rögzíteni.
(2) Az előző bekezdésben említett jogokat, kiváltságokat és mentességeket azért kell biztosítani, hogy minden
körülmények között garantálható legyen a Konzorcium akadálytalan működése és azon személyek függetlensége,
akiket a szóban forgó jogok, kiváltságok és mentességek megilletnek.

6. cikk
A Konzorcium megszüntetése és felszámolása
A Konzorcium feloszlatására vonatkozó bármely döntés meghozatala előtt a Konzorcium Igazgatóságának
konzultálnia kell a Felekkel.

7. cikk
A jelen Megállapodás részesévé válás
(1) Mindazok az államok a jelen Megállapodás részeseivé válhatnak, amelyek tagjai az Egyesült Nemzetek
Szervezetének, annak valamely szakosított szervének, illetve a Nemzetközi Atomenergia-ügynökségnek.
(2) Az előző bekezdésben említett államok az alábbiak szerint válhatnak a jelen Megállapodás részeseivé:
a)
a jelen Megállapodás megerősítés, elfogadás vagy jóváhagyás fenntartása nélküli aláírásával, vagy
b)
a jelen Megállapodás megerősítés, elfogadás vagy jóváhagyás fenntartásával történő aláírásával és annak
későbbi megerősítésével, elfogadásával vagy jóváhagyásával, vagy
c)
a jelen Megállapodás hatálybalépését követően csatlakozási okirat letétbe helyezésével.
(3) A jelen Megállapodás 2011. szeptember 13-ától aláírásra nyitva áll.

8. cikk
A jelen Megállapodás hatálybalépése
A jelen Megállapodás akkor lép hatályba, amikor bármely két állam a fenti 7. cikk (2) bekezdés a) és b) pontjában
leírt módon annak részesévé válik. A jelen Megállapodás a később részesévé váló egyes államokra vonatkozóan
azon a napon lép hatályba, amelyen a szóban forgó állam a Letéteményesnél letétbe helyezi a csatlakozási okiratot.

34700
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9. cikk
Módosítások
(1) A jelen Megállapodást érintő módosítások
a)
A jelen Megállapodásra vonatkozóan (az Alapszabály kivételével) bármelyik Fél javasolhat módosításokat.
A módosító javaslatokat a Letéteményes részére kell megküldeni, aki azokat a lehető legrövidebb időn belül
valamennyi Félhez eljuttatja.
b)
Az ilyen módosítások az azokat elfogadó Felekre nézve akkor lépnek hatályba, amikor a kérdéses
módosítások megerősítésére, elfogadására illetve jóváhagyására vonatkozó okiratot a Felek kétharmada
a 7. cikk (2) bekezdés c) pontjában rögzített eljárás szerint letétbe helyezte. Azokra a Felekre nézve, amelyek
a módosításokat később erősítik meg, fogadják el vagy hagyják jóvá, a módosítások akkor lépnek hatályba,
amikor a szóban forgó Felek a megerősítésre, elfogadásra vagy jóváhagyásra vonatkozó okiratukat letétbe
helyezik. Azokra a Felekre nézve, amelyek a módosításokat nem erősítik meg, nem fogadják el vagy nem
hagyják jóvá, ezek a módosítások nem kötelezőek.
(2) Az Alapszabályt érintő módosítások
a)
Az Alapszabályt érintő módosítások esetében az Alapszabály 22. cikkében foglaltak szerint kell eljárni,
és ezekről a módosításokról – a lenti 12. cikkben meghatározott – Letéteményesnek valamennyi Felet
értesítenie kell.
b)
Az Alapszabály szóban forgó módosításainak hatálya semmiképpen nem terjed ki arra, hogy a Felekre nézve
kötelezettségeket teremtsen vagy ilyeneket rójon rájuk.

10. cikk
Kilépés
A Felek bármelyike a Letéteményeshez eljuttatott írásos okirat útján léphet ki a jelen Megállapodásból. A kilépés
azon naptól számított három hónap múlva hatályosul, amely napon a Letéteményes az arról szóló okiratot kézhez
vette.

11. cikk
A vitás kérdések rendezése
(1) A jelen Megállapodás értelmezése vagy alkalmazása kapcsán felmerülő bármely vitás kérdést a Felek közötti
tárgyalással vagy konzultációval kell rendezni.
(2) A Konzorcium Igazgatósága az ilyen vitás ügyek békés rendezéséhez felajánlhatja jószolgálati közreműködését.

12. cikk
Letéteményes
A jelen Megállapodás letéteményese (a továbbiakban: Letéteményes) a Francia Köztársaság kormánya.

13. cikk
Hiteles szöveg
(1) A jelen Megállapodást egy példányban kell aláírni, angol és francia nyelven – mindkét nyelvű szöveg egyaránt
hiteles.
(2) A jelen Megállapodásról más nyelvű hivatalos fordítások az érdekelt kormányokkal való konzultáció után
készíthetők. Az ilyen hivatalos fordítások nem tekinthetők hiteleseknek.”
3. §		
A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Megállapodás módosítása (a továbbiakban: Módosítás) kötelező
hatályának elismerésére.
4. §		
A Kormány a Módosítást e rendelettel kihirdeti.
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5. §		
A Módosítás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

“Amendment modifying the Agreement establishing the Consortium of International Agricultural
Research Centers as an International Organization signed in Montpellier on September 13, 2011.
The Government of Hungary, the Government of the French Republic, the Government of the Kingdom of Denmark,
hereinafter the “Parties”;
Considering the Agreement establishing the Consortium of International Agricultural Research Centers as an
International Organization (hereinafter the “Agreement”);
Considering that the Consultative Group on International Agricultural Research wishes to reform its structure and
governance;
Considering that it follows from these organizational reforms that the “Consultative Group on International
Agricultural Research” and the “Consortium of International Agricultural Research Centers” are now referred to
respectively as “CGIAR” or the “CGIAR System” and the “CGIAR System Organization”;
Now agree as follows:

Article 1
In the Agreement preamble:
1)
In paragraph 1, the words “hereinafter CGIAR” shall be replaced by the words “now called CGIAR or CGIAR
System”.
2)
Paragraph 5, which reads as follows, “Whereas the CGIAR now consists of a global research-for-development
partnership involving the CGIAR funders, the Consortium of International Agricultural Research Centers and
other partners, working together to implement a common strategy” shall be replaced by “Whereas the CGIAR
System consists of a global research-for-development partnership involving the CGIAR Research Centers, the
CGIAR Funders, the Council of Strategic Decision of the CGIAR System and its consultative bodies, and the
CGIAR System Organization, working together to implement a common strategy”.
3)
In paragraphs 3 and 4, the words “the CGIAR” shall be replaced by “CGIAR”.

Article 2
In the Agreement, except in the preamble, paragraph 6 and in Article 1, paragraph 2, the words “Consortium of
International Agricultural Research Centers” shall be replaced by “CGIAR System Organization”.

Article 3
In the Agreement, the word “Consortium” shall be replaced by “System Organization”.

Article 4
In the Agreement, the words “Constitution” and “constitution” shall be replaced by “Charter”.

Article 5
In Article 2, paragraph 1, the words “CGIAR system” shall be replaced by “CGIAR System” and the words “Member
Centers” shall be replaced by “CGIAR Research Centers”.

Article 6
In Article 3, the words “(including its exhibits)” shall be deleted.

Article 7
In the Agreement, the term “Consortium Board” shall be replaced by “System Management Board”.

Article 8
Reference to “Article 22 of the Constitution” in Article 9, paragraph 2(a) of the Agreement shall be replaced by
“Article 15 of the Charter”.
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Article 9
In the list of International Agricultural Research Centers supported by CGIAR, “AfricaRice” shall replace “WARDA”,
“International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI – Bioversity International)” shall replace “Bioversity
International (IPGRI)”, “International Potato Center” shall replace “Centro Internacional de la Papa”, “International
Centre for Research in Agroforestry (ICRAF – World Agroforestry Centre)” shall replace “World Agroforestry Centre
(ICRAF)” and “International Center for Living Aquatic Resources Management (ICLARM – WorldFish)” shall replace
“Worldfish (ICLARM)”.

Article 10
In accordance with the provisions of Article 9, paragraph 1(b) of the Agreement, this amendment modifying
the Agreement shall enter into force, for the Parties which have adopted it, on the date of the deposit of their
instruments of ratification, acceptance or approval of this amendment by two-thirds of the Parties to the
Agreement. For the Parties to the Agreement which subsequently ratify, accept or approve this amendment, it shall
enter into force on the date of the deposit of their instrument of ratification, acceptance or approval.

Article 11
The Government of the French Republic shall be the Depositary of this amendment.

***
In witness whereof, the Representatives of the three Parties, duly authorized by their respective Governments,
have signed this amendment modifying the Agreement establishing the Consortium of International Agricultural
Research Centers as an International Organization, in two (2) original copies, in French and in English, both texts
being equally authentic.
Done at Paris, on October 20, 2016.”

„A Nemzetközi Mezőgazdasági Kutatóközpontok Konzorciumának nemzetközi szervezetként történő
létrehozásáról szóló, 2011. szeptember 13-án Montpellier-ben aláírt Megállapodás módosítása
Magyarország Kormánya, a Francia Köztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya, a továbbiakban: a Felek,
mivel létrejött a Nemzetközi Mezőgazdasági Kutatóközpontok Nemzetközi Konzorciumának nemzetközi
szervezetként történő létrehozásáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás),
mivel a Nemzetközi Mezőgazdasági Kutatási Tanácsadó Csoportnak szándékában áll megreformálni szervezetét és
irányítását,
mivel e szervezeti reformok eredményeképp a Nemzetközi Mezőgazdasági Kutatási Tanácsadó Csoport és
a Nemzetközi Mezőgazdasági Kutatóközpontok Nemzetközi Konzorciumának neve ezentúl „CGIAR” vagy
a „CGIAR-rendszer” és a „CGIAR-rendszer Szervezete” lesz,
az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk
(1) A Megállapodás első preambulumbekezdésében az „a továbbiakban: CGIAR” szavak helyébe az „ezentúl CGIAR vagy
CGIAR-rendszer” szavak lépnek.
(2) A Megállapodás 5. preambulumbekezdése helyébe, amelynek szövege a következő „minthogy jelenleg a CGIAR
egy globális, fejlesztési célú kutatási partneri együttműködést testesít meg a CGIAR finanszírozói, a Nemzetközi
Mezőgazdasági Kutatóközpontok Konzorciuma és más partnerek részvételével, amelyek együttesen munkálkodnak
egy közös stratégia megvalósításán;” a „minthogy a CGIAR-rendszer egy globális, fejlesztési célú kutatási partneri
együttműködést testesít meg a CGIAR Kutatóközpontok, a CGIAR finanszírozói, a CGIAR-rendszer Stratégiai
Döntéshozatali Bizottsága és tanácsadó szervei, valamint a CGIAR-rendszer Szervezete részvételével, amelyek
együttesen munkálkodnak egy közös stratégia megvalósításán;” szöveg lép.
(3) A Megállapodás 3. és 4. preambulumbekezdésében az „a CGIAR” szavak helyébe a „CGIAR” szavak lépnek.
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2. cikk
A Megállapodásban – a 6. preambulumbekezdés és az 1. cikk (2) bekezdése kivételével – a „Nemzetközi
Mezőgazdasági Kutatóközpontok Konzorciuma” szavak helyébe a „CGIAR-rendszer Szervezete” szó lép.

3. cikk
A Megállapodásban a „Konzorcium” szavak helyébe a „CGIAR-rendszer Szervezete” szó lép.

4. cikk
A Megállapodásban az „Alapszabály” és „alapszabály” szavak helyébe az „Alapokmány” szó lép.

5. cikk
A Megállapodás 2. cikkének (1) bekezdésében a „CGIAR rendszer” szó helyébe a „CGIAR-Rendszer” szó lép,
a „tagközpontok” szó helyébe a „CGIAR-kutatóközpontok” szó lép.

6. cikk
A Megállapodás 3. cikkében az „(és annak függelékeiben)” szöveg törlésre kerül.

7. cikk
A Megállapodásban a „Konzorcium Igazgatósága” kifejezés helyébe a „Rendszer Igazgatósága” kifejezés lép.

8. cikk
A Megállapodás 9. cikk (2) bekezdésének a) pontjában „az Alapszabály 22. cikkében” hivatkozás helyébe
az „Alapokmány 15. cikkében” hivatkozás lép.

9. cikk
A CGIAR által támogatott nemzetközi kutatóközpontok jegyzékében az „AfricaRice” helyébe a „WARDA”,
az „International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI – Bioversity International)” helyébe a „Bioversity
International (IPGRI)”, az „International Potato Center” helyébe a „Centro Internacional de la Papa”, az „International
Centre for Research in Agroforestry (ICRAF – World Agroforestry Centre)” helyébe a „World Agroforestry Centre
[Mezőgazdasági Erdészeti Világközpont] (ICRAF)”, az „International Center for Living Aquatic Resources Management
(ICLARM – WorldFish)” helyébe a „World Fish [Halászati Világközpont] (ICLARM)” lép.

10. cikk
A Megállapodás 9. cikk (1) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezéseknek megfelelően a Megállapodás ezen
módosítása az azt aláíró Felek tekintetében akkor lép hatályba, ha a megerősítésről, illetve az elfogadásról vagy
jóváhagyásról szóló okmányokat a Megállapodásban részes Felek kétharmada letétbe helyezte. A Megállapodásban
részes azon Felek tekintetében, akik e módosítást később erősítik meg, fogadják el vagy hagyják jóvá, a módosítás
a megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó okmányuk letétbe helyezésének napján lép hatályba.

11. cikk
E módosítás letéteményese a Francia Köztársaság kormánya.

***
Fentiek hiteléül a három Fél erre a célra szabályszerűen felhatalmazott képviselői két (2) eredeti, francia és angol
nyelvű, egyaránt hiteles példányban aláírták a Nemzetközi Mezőgazdasági Kutatóközpontok Nemzetközi
Konzorciumának nemzetközi szervezetként történő létrehozásáról szóló Megállapodás jelen módosítását.
Kelt Párizsban, 2016. október 20-án.”
6. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 4. § és az 5. § a Módosítás 10. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) A Módosítás, valamint a 4. § és az 5. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak
ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
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(1) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az agrárpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.
(2) A Megállapodásnak a Módosításban foglalt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt angol nyelvű szövegének
és annak hivatalos magyar nyelvű fordításának közzétételéről az agrárpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

8. §		
Hatályát veszti a Nemzetközi Mezőgazdasági Kutatóközpontok Konzorciumának nemzetközi szervezetként történő
létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 167/2012. (VII. 20.) Korm. rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelete
a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról
A Kormány a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 77. § (1) bekezdés d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §

(1) E rendelet határozza meg a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott, Beruházás
Előkészítési Alap elnevezésű központi kezelésű előirányzat (a továbbiakban: Előirányzat) felhasználásával
kapcsolatos döntési jogköröket és feladatokat.
(2) Az államháztartásért felelős miniszter a Kormánynak az Előirányzat felhasználására vonatkozó támogató döntését
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdése szerint megalkotott rendelete alapján
az e rendeletben foglalt eltérésekkel hajtja végre.

2. Döntés az Előirányzat felhasználásáról
2. §

(1) A Kormány az Előirányzat terhére támogatja a központi költségvetési források felhasználásával megvalósuló egyes
beruházások előkészítési folyamatát.
(2) Az Előirányzatból a beruházás előkészítésének alábbi fázisaihoz biztosítható fedezetet:
a)
megvalósíthatósági tanulmány készítése,
b)
fenntartási és üzemeltetési modell kidolgozása,
c)
hatástanulmány, szakvélemények, szakértői tanulmányok készítése,
d)
beruházási terv készítése,
e)
tervezési program elkészítése,
f)
költség- és időkalkuláció elkészítése,
g)
helyszínvizsgálat lefolytatása,
h)
beruházási program elkészítése,
i)
beruházási alapokmány és program elfogadása,
j)
tervpályázat lebonyolítása,
k)
településrendezési eszközök elkészítése,
l)
vázlatterv készítése,
m)
jóváhagyási terv készítése,
n)
engedélyezési dokumentáció készítése,
o)
engedélyeztetés lefolytatása,
p)
kivitelezési dokumentáció elkészítése.
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3. §		
Az Előirányzat felhasználására az adott központi költségvetési forrásból megvalósuló beruházás (a továbbiakban:
Beruházás) tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet szerint felelős
miniszter (a továbbiakban: szakminiszter) előterjesztésben tesz a Kormánynak javaslatot.
4. §		
A 3. § szerinti előterjesztésnek tartalmaznia kell:
a)
a Beruházás megnevezését (utalva annak rendeltetésére),
b)
a Beruházás célját, szakmai és műszaki tartalmát, valamint a jövőbeni üzemeltetésére, vagyonkezelésére
vonatkozó koncepciót,
c)
a Beruházás jellegét (új építés, meglévő építmény állagmegóvása, felújítása, bővítése, átalakítása,
korszerűsítése, helyreállítása, bontása),
d)
a Beruházás tervezett helyszínét, az érintett ingatlan tulajdoni, vagyonkezelői és használati viszonyait,
továbbá az ingatlan becsértékét, amennyiben az állami magasépítési beruházás megvalósításához ingatlan
tulajdonjogának megszerzése szükséges,
e)
a Beruházás tervezett ütemezését, a tervezett kezdés és várható befejezés meghatározásával,
f)
az egyes előkészítési fázisok, valamint a megvalósítási fázis becsült forrásigényét és javasolt megvalósítási
idejét,
g)
a Beruházás előkészítéséhez már rendelkezésre álló dokumentumok felsorolását,
h)
minden olyan egyéb körülményt, amely a Kormány megalapozott döntéséhez szükséges.
5. §

(1) A Beruházás előkészítéséről a szakminiszter – kormányzati döntéshozatal politikai döntéshozó fórumai, így
különösen a Gazdasági Kabinet által megtárgyalt – előterjesztése alapján a Kormány egyedi határozatban dönt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti döntésnek ki kell terjednie
a)
a Beruházás megnevezésére és előkészítőjének (a továbbiakban: kormányzati felelős szerv) kijelölésére,
valamint a Beruházás előkészítésében részt vevő állami és egyéb szereplőkre,
b)
a Beruházás megvalósítójának megnevezésére, állami magasépítési beruházás esetén kizárólag akkor, ha
az eltér a Beruházási Ügynökségtől,
c)
a Beruházás során létrejött építmény jövőbeni vagyonkezelőjének és az üzemeltetőjének és – ha
a vagyonkezelő és az üzemeltető nem azonos az építmény használójával – a Beruházás során létrejött
építmény használójának kijelölésére,
d)
a beruházási koncepció jóváhagyására,
e)
a beruházási helyszín jóváhagyására,
f)
arra, hogy a Beruházás előkészítésének 2. § (2) bekezdése szerinti előkészítési fázisai közül melyekhez biztosít
fedezetet az Előirányzatból,
g)
az előkészítési fázisok teljesítésének véghatáridejére, továbbá
h)
az előkészítés támogatott fázisainak megvalósításra fordítható központi költségvetési forrás legmagasabb
összegére.
(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti döntésében rendelkezhet az egyes előkészítési fázisok megvalósítójáról.
(4) Ha a Kormány az egyes fázisok megvalósítójáról nem hoz döntést, úgy azt a kormányzati felelős szerv az állami
vagyon felügyeletéért felelős miniszterrel egyetértésben jelöli ki.

6. §		
A 2. § (2) bekezdés l)–p) pontja szerinti előkészítési fázisokhoz biztosított fedezet terhére történő pénzügyi teljesítés
feltétele a településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter – a településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti – országkép- és településképvédelmi
szempontú előzetes véleményezés során kiadott előzetes településképi hozzájárulásának kormányzati felelős szerv
általi előzetes beszerzése.
7. §		
A kormányzati felelős szerv a Kormány döntését követően gondoskodik arról, hogy az egyes előkészítési fázisok
megvalósítója a Beruházás előkészítésével kapcsolatos adatokat feltöltse az állami beruházások központi
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 469/2016. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott Központi Állami
Beruházás Ellenőrzési Rendszerbe.

34706

8. §

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 195. szám

(1) A kormányzati felelős szerv az 5. § (2) bekezdés g) pontja szerint megállapított határidő lejártát követő 30 napon
belül beszámol a Kormány részére az előkészítési fázisok végrehajtásáról, valamint az Előirányzatból átcsoportosított
forrás felhasznált összegéről.
(2) Az Előirányzatból átcsoportosított forrás (1) bekezdés szerint fennmaradó összegének felhasználására is e rendelet
szabályait kell alkalmazni.

3. Záró rendelkezések
9. §		
Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.
10. §		
Hatályát veszti a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről szóló 222/2017.
(VIII. 11.) Korm. rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelete
a közigazgatási ösztöndíjjal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)
az 1. §-t megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:
„1. A Magyar Közigazgatási Ösztöndíj célja, időtartama”
2. §		
A Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A Magyar Közigazgatási Ösztöndíj (a továbbiakban: Ösztöndíjprogram) a Kormány által alapított ösztöndíj,
amelynek célja a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a nemzeti
közigazgatás iránt elkötelezett szakember-utánpótlás biztosítása.”
3. §		
A Korm. rendelet a 2. §-t megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:
„2. Az Ösztöndíjprogram szervezete és működtetése”
4. §		
A Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése a következő a) ponttal egészül ki:
[A miniszternek az (1) bekezdés szerinti tevékenységében közreműködik]
„a) a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium),”
5. §

(1) A Korm. rendelet 3. § b) pont bb) és bc) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A miniszter jóváhagyja)
„bb) az Ösztöndíjprogram működési szabályzatát (a továbbiakban: Programszabályzat),
bc) a minisztériumnak az Ösztöndíjprogram végrehajtásával kapcsolatos éves beszámolóját,”
(2) A Korm. rendelet 3. §-a a következő c), d) és e) ponttal egészül ki:
(A miniszter)
„c) megállapítja az Ösztöndíjprogramba felvehető ösztöndíjasok számát,
d) megállapítja az Ösztöndíjprogram időtartamát, valamint
e) megállapítja az ösztöndíj havi összegét – a szakmai gyakorlat hazai és külföldi szakaszára eltérő összegben –,
amelyet a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben közzé kell tenni.”
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6. §

(1) A Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A minisztérium)
„b) lefolytatja a pályázati eljárást, amely során a fogyatékos fiatalok tekintetében az egyenlő bánásmód és
az egyenlő esélyű hozzáférés követelményét megtartja,”
(2) A Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A minisztérium)
„e) gondoskodik az Ösztöndíjprogram részét képező képzések és programok megszervezéséről és lebonyolításáról,”
(3) A Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A minisztérium)
„g) éves beszámolót készít a miniszter számára az Ösztöndíjprogram végrehajtásáról,”
(4) A Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A minisztérium)
„k) ellátja az Ösztöndíjprogram pénzügyi-ügyviteli feladatait,”

7. §

(1) A Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A PIB a minisztériumok 1-1 delegáltjából, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalt (a továbbiakban:
kormányhivatal) vezető kormánymegbízott által delegált 1-1 vezetői munkakört betöltő állami tisztviselőből álló
testület, amelynek elnökét a miniszter jelöli ki a minisztériumának vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselői
közül.”
(2) A Korm. rendelet 5. §-a a következő (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A PIB tagjának e megbízatása megszűnik
a) a tag megbízatásról való lemondásával,
b) a tag felmentésével vagy
c) a tag halálával.
(1b) A PIB tagját a PIB elnöke mentheti fel, az őt kijelölő miniszter előzetes véleményének kikérését követően, ha
a) egy naptári éven belül legalább három alkalommal felróhatóan nem tett eleget a PIB működésével kapcsolatos
személyes közreműködést igénylő kötelezettségének,
b) súlyosan megsérti a PIB működési rendjére vonatkozó szabályokat.
(1c) A megjelölt tagokon kívül a miniszter felkérheti a PIB tagjának azt a kiemelkedő szakmai tudással rendelkező
személyt, akinek a szakmai tapasztalata hozzájárul az Ösztöndíjprogram eredményes megvalósításához.”
(3) A Korm. rendelet 5. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A PIB tagja – kivéve az (1c) bekezdésében jelölt PIB tag – kijelöli az általa képviselt minisztérium vagy
kormányhivatal tekintetében a mentorokat (a továbbiakban: mentor).”

8. §		
A Korm. rendelet a 7. §-t megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:
„3. Jelentkezés és kiválasztás az Ösztöndíjprogramba”
9. §		
A Korm. rendelet 7. §-a a következő (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A minisztérium kiválasztást végző tisztviselője nem lehet
a) a pályázó közeli hozzátartozója,
b) olyan személy, aki a pályázóval közvetlen irányítási, felügyeleti, ellenőrzési, vagy elszámolási kapcsolatban áll,
továbbá
c) olyan személy, akitől egyébként az elfogulatlan eljárás nem várható el.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott összeférhetetlenség fennállását az arról történő tudomásszerzést követően
haladéktalanul be kell jelenteni a miniszternek. Ha az összeférhetetlenség fennállását a kiválasztási bizottság tagja
bejelentette, vagy a bizottsági tag az összeférhetetlenség fennállására figyelemmel egyébként kizárásra került,
a miniszter haladéktalanul új tagot jelöl ki a kiválasztási bizottságba.
(7) Az Ösztöndíjprogramban egy alkalommal lehet részt venni.”
10. §		
A Korm. rendelet a 8. §-t megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:
„4. A befogadó intézmény”

34708

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 195. szám

11. §		
A Korm. rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) Az ösztöndíjat elnyert személy az Ösztöndíjprogram keretében szakmai gyakorlaton vesz részt a PIB által
meghatározott befogadó intézménynél. Befogadó intézmény a Kttv. hatálya alá tartozó államigazgatási szerv és
fővárosi és megyei kormányhivatal lehet.
(2) A szakmai gyakorlat a közigazgatás szervezetére, működésére és a tisztviselői hivatásra vonatkozó gyakorlati
ismeretek megszerzésére irányuló mentorált tanulási folyamat, amely az ismeretek és készségek fejlesztését
az egyéni tapasztalatszerzés és a szervezett képzés eszközével biztosítja.
(3) A szakmai gyakorlat – nemzetközi közigazgatási mobilitási megállapodás keretében – részben külföldi
közigazgatási szervnél töltött gyakorlatot is magában foglal.
(4) Ha a (3) bekezdés szerinti külföldi gyakorlatszerzés nem biztosítható, az ösztöndíjas részére központi
államigazgatási szerv külföldön működő szervezeti egységénél, illetve irányított, felügyelt szervénél történő külföldi
gyakorlatszerzés is előírható.
(5) A (4) bekezdés szerinti külföldi gyakorlatra való elhelyezés a központi államigazgatási szerv kapcsolattartásra
kijelölt belföldi szervezeti egységén (a továbbiakban: kapcsolattartó) keresztül is történhet. Kapcsolattartó kijelölése
esetén az ösztöndíjas külföldi gyakorlatra helyezésével összefüggő feladatok ellátása során a minisztérium és
a kapcsolattartó kölcsönösen együttműködve jár el.
(6) A (3) vagy a (4) bekezdés szerinti külföldi gyakorlatszerzés kötelező, a teljesítése alól felmentés nem adható.”
12. §		
A Korm. rendelet a 8. §-t követően a következő alcím címmel és 8/A. §-sal egészül ki:
„5. Az ösztöndíjas jogai és kötelezettségei
8/A. § (1) A szakmai gyakorlattal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket az ösztöndíjas, a befogadó intézmény és
a minisztérium által aláírt ösztöndíjas szerződés határozza meg.
(2) Az ösztöndíjas szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) a felek nevét, illetve megnevezését és az ösztöndíjas szerződés megkötése szempontjából lényeges adatait,
b) az ösztöndíjas szerződés keletkezésének és megszűnésének időpontját,
c) az ösztöndíj havi összegét, kifizetésének időpontját, módját,
d) a szakmai gyakorlat helyét, munkarendjét,
e) a szakmai tapasztalatszerzést segítő, a befogadó intézmény kormánytisztviselői közül kijelölt mentor
megjelölését,
f ) az ösztöndíjas szakmai gyakorlattal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit,
g) az adatkezelésre vonatkozó felhatalmazást,
h) a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésének lehetőségét,
i) a rendkívüli felmondás eseteit, és
j) az ösztöndíjprogram sikeres teljesítésére vonatkozó feltételeket.
(3) Ha a pályázó az ösztöndíj odaítéléséről szóló értesítésben megjelölt határidőn belül nem köti meg az ösztöndíjas
jogviszonyt létrehozó szerződést, a minisztérium új határidő kitűzésével felhívja a szerződés megkötésére.
A felhívásban megjelölt határidő eredménytelen elteltét követően a kiválasztási eljárás során legmagasabb
pontszámot szerzett ösztöndíjasok listáján következő eredményt elért pályázó lép a helyébe, amelyről a pályázót
haladéktalanul értesítik.”
13. §

(1) A Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ösztöndíjas szerződés alapján az ösztöndíjas köteles)
„c) tevékenységét havonta – a mentor által végzett értékelés keretében – értékelni,”
(2) A Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése a következő d)–e) ponttal egészül ki:
(Az ösztöndíjas szerződés alapján az ösztöndíjas köteles)
„d) tevékenységéről az Ösztöndíjprogram végén a Programszabályzatban meghatározottak szerint beszámolót
készíteni, valamint
e) előzetesen jelezni a befogadó intézmény és a minisztérium felé, hogy a fogyatékos személyek jogairól és
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény hatálya alá tartozó ösztöndíjas személy esetében
milyen speciális tárgyi és egyéb feltételek biztosítása szükséges a munkavégzéshez.”

14. §		
A Korm. rendelet a 9/A. §-t megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:
„6. Az Ösztöndíjprogram lezárása és záróminősítése”
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15. §
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(1) A Korm. rendelet 9/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ösztöndíjas az Ösztöndíjprogram végén záróvizsgát tesz.”
(2) A Korm. rendelet 9/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A záróvizsga eredményes teljesítésének elősegítése érdekében a minisztérium vizsgafelkészítőt szervez.”
(3) A Korm. rendelet 9/A. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Nem kell záróvizsgát tennie annak, aki kormányzati szolgálati jogviszony létesítése esetén a közigazgatási
alapvizsga-kötelezettség teljesítése alól jogszabály alapján mentesülne.”

16. §		
A Korm. rendelet a 9/A. §-t követően a következő 9/B–9/C. §-sal egészül ki:
„9/B. § (1) Az Ösztöndíjprogram teljesítését követően az ösztöndíjas a Programszabályzatban meghatározott módon
záróminősítést kap (a továbbiakban: záróminősítés).
(2) A záróminősítés megállapítása a mentor általi havi értékelések, a minisztérium által szervezett képzéseken való
részvétel, a záróvizsga sikeressége, valamint az Ösztöndíjprogram végén az ösztöndíjas által készített beszámoló
Programszabályzatban meghatározott módon számszerűsített eredménye alapján történik.
(3) A záróminősítés három fokozata: kiválóan megfelelt, jól megfelelt és megfelelt.
9/C. § (1) Az Ösztöndíjprogram Kttv. 47. § (4) bekezdése szerinti sikeres teljesítésének minősül
a) amennyiben az ösztöndíjasnak a befogadó intézmény az ösztöndíjprogram részét képező 10 hónapos szakmai
gyakorlat teljesítését megelőzően, de legalább 6 hónap teljesítését követően képzettségének megfelelő
állásajánlatot tesz, vagy
b) amennyiben az ösztöndíjas záróminősítése kiválóan megfelelt vagy jól megfelelt.
(2) Ha létrejön a jogviszony, az (1) bekezdés a) pont szerinti esetben záróminősítésre nem kerül sor.”
17. §		
A Korm. rendelet a 10. §-t megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:
„7. A mentor”
18. §		
A Korm. rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) Az ösztöndíjas szakmai tevékenységét a Programszabályzatban meghatározott módszertan szerint mentor
segíti.
(2) Mentorrá a minisztérium vagy kormányhivatal olyan tisztviselője jelölhető ki, aki felsőfokú iskolai végzettséggel
és legalább két éves közigazgatási gyakorlattal rendelkezik.
(3) A mentor a befogadó intézmény ösztöndíjast fogadó szervezeti egységénél foglalkoztatott kormánytisztviselő
vagy állami tisztviselő. A mentor feladata különösen az ösztöndíjas szakmai gyakorlati programtervének elkészítése,
az ösztöndíjas munkájának szakmai irányítása, és az ösztöndíjas rendszeres értékelése a Programszabályzatban
foglaltak szerint (a továbbiakban: havi értékelés).
(4) Mentori tevékenység kizárólag a hivatali szervezetének vezetője által a Kttv. 154. § (3) bekezdése alapján
megállapított rendkívüli, célhoz köthető feladatként végezhető.
(5) A mentor köteles részt venni a mentori felkészítésen.”
19. §		
A Korm. rendelet a 11. §-t megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:
„8. Távollét”
20. §		
A Korm. rendelet 11. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha az ösztöndíjas a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. § (1) és (2) bekezdése hatálya alá
tartozó felsőfokú végzettségi szintet biztosító képzésben vesz részt, a befogadó intézmény vizsgánként, a vizsga
napját is beszámítva két munkanapra mentesíti az ösztöndíjast munkavégzési kötelezettsége alól. Vizsgának
az oktatási intézmény által meghatározott számonkérés minősül.”
21. §		
A Korm. rendelet a 12. §-t megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:
„9. Az ösztöndíjas jogviszony megszűnése”
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22. §

(1) A Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ösztöndíjas szerződést a minisztérium – a befogadó intézmény javaslatára – azonnali hatállyal felmondja, ha
az ösztöndíjas
a) önhibájából nem teljesíti az ösztöndíjas szerződésben foglalt feltételeket, vagy
b) mentor általi havi értékelés során két egymást követő hónapban nem megfelelt értékelést kap.”
(2) A Korm. rendelet 12. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az ösztöndíjas kérelmére a PIB elnöke méltányosságból részletfizetést biztosíthat, a visszafizetendő összeget
mérsékelheti, vagy a visszafizetéstől eltekinthet.”

23. §		
A Korm. rendelet 15. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A befogadó intézmény nem ajánl fel állást az ösztöndíjasnak, ha az ösztöndíjas záróminősítése nem éri el
a kiválóan megfelelt vagy jól megfelelt szintet.”
24. §		
A Korm. rendelet a 17. §-t megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:
„10. Záró rendelkezések”
25. §		
A Korm. rendelet a következő 24. §-sal egészül ki:
„24. § E rendeletnek a közigazgatási ösztöndíjjal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2019. évben induló Ösztöndíjprogramtól
kezdődően kell alkalmazni.”
26. §		
A Korm. rendelet
a)
2. § (1) bekezdésében az „ösztöndíj program” szövegrész helyébe az „Ösztöndíjprogram”,
b)
4. § (1) bekezdés a) pontjában az „az ösztöndíjprogram működési szabályzatát” szövegrész helyébe
az „a Programszabályzatot”,
c)
4. § (1) bekezdés b) pontjában a „pályázati” szövegrész helyébe a „pályáztatási és kiválasztási”,
d)
4. § (1) bekezdés d) pontjában az „ösztöndíj program” szövegrész helyébe az „Ösztöndíjprogram”,
e)
4. § (1) bekezdés f ) pontjában a „szervezi” szövegrész helyébe a „felügyeli”,
f)
4. § (1) bekezdés j) pontjában a „szerződés” szövegrész helyébe a „szerződések”,
g)
5. § (2) bekezdés b) pontjában a „meghatározza” szövegrész helyébe az „a minisztérium javaslata alapján
meghatározza”,
h)
6. § nyitó szövegrészében az „Az ösztöndíj program működési szabályzata” szövegrész helyébe
az „A Programszabályzat”,
i)
7. § (1) bekezdésében az „ösztöndíj program” szövegrész helyébe az „Ösztöndíjprogram”,
j)
9/A. § (5) bekezdésében a „– vagy vizsgarész – nem” szövegrész helyébe az „egy alkalommal”
szöveg lép.
27. §		
Hatályát veszti a Korm. rendelet
a)
5. § (2) bekezdés c) és d) pontja,
b)
6. § e) és f ) pontja,
c)
9. § (4) és (6) bekezdésében, valamint 14. § (1) bekezdésében a „kormánytisztviselői” szövegrész,
d)
9. § (5) bekezdésében a „kormánytisztviselői” szövegrészek,
e)
9/A. § (6) bekezdésében az „Amennyiben az ösztöndíjas a (7) bekezdésben foglaltak alapján a záróvizsga
első vizsgarésze alól mentesül, részére a minisztérium a második vizsgarész eredményes teljesítése esetén
tanúsítványt állít ki.” szövegrész,
f)
12. § (5) bekezdésében az „Az ösztöndíjas indokolását a PIB megvizsgálja.” szövegrész,
g)
15. § (2) bekezdése,
h)
16. §-a,
i)
19. §-a,
j)
22. §-a.
28. §		
Hatályát veszti a fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjprogramjának létrehozásáról szóló
555/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet.
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29. §		
Hatályát veszti a Területi Közigazgatási Ösztöndíjról és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 377/2014.
(XII. 31.) Korm. rendelet.
30. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 235/2018. (XII. 6.) Korm. rendelete
az „ELI” Science Park Szeged projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt
helyszíneken az „ELI” Science Park Szeged projekt megvalósításával (a továbbiakban: Beruházások) összefüggő,
a 2. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási
hatósági ügyeket, amelyek
a)
a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
b)
az 1. mellékletben a Beruházások megvalósításának helyszíneként megjelölt ingatlanokból telekalakítási
eljárásban hozott, véglegessé vált döntés alapján kialakított ingatlanokat érintik.

2. §		
A 2. melléklet szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – a környezet védelmének
általános szabályairól szóló törvény szerinti előzetes vizsgálati eljárás és a környezeti hatásvizsgálati eljárás
kivételével vagy, ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – tizenöt nap.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
4. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 235/2018. (XII. 6.) Korm. rendelethez
A Beruházások helyszínei és azonosító adatai
A
1.

Település/fekvés

B
Ingatlan-nyilvántartási helyrajzi
szám

2.

01392/26

3.

01392/23

4.

01392/28

5.
6.

Szeged (II. kerület), külterület

01392/27
01392/18

7.

01392/17

8.

01392/4

9.

01392/3

2. melléklet a 235/2018. (XII. 6.) Korm. rendelethez
A Beruházások megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
területrendezési hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
villamosenergia-ipari tevékenységek végzéséhez szükséges engedélyezési eljárások,
közegészségügyi hatósági eljárások,
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi
engedélyezési eljárások,
földvédelmi hatósági eljárások,
azok az 1–19. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházások
megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
az 1–20. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1652/2018. (XII. 6.) Korm. határozata
Magyarország nemzetközi katonai szerepvállalása növelési lehetőségeinek vizsgálatáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy Magyarország szövetségesi kötelezettségeinek teljesítése, az Észak-atlanti Szerződés
Szervezete (a továbbiakban: NATO) katonai képességének fokozása, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezete
(a továbbiakban: ENSZ) közel-keleti békefenntartó tevékenységének támogatása érdekében, a honvédelmi
miniszternek, a külgazdasági és külügyminiszterrel együttműködésben a Magyar Honvédség (a továbbiakban:
Honvédség) nemzetközi válságreagáló és békefenntartó feladatokban történő további szerepvállalására kell
javaslatot tennie;
2. felhívja a honvédelmi minisztert, hogy készítse elő a NATO koszovói nemzetközi erőiben (KFOR), a NATO afganisztáni
Eltökélt Támogatás Műveletben (RSM), valamint az ENSZ libanoni békefenntartó missziója (UNIFIL) keretében
történő magyar katonai szerepvállalás növelését, nagyságrendileg 100–270 fős létszámkerettel;
3. felhívja a honvédelmi minisztert és a külgazdasági és külügyminisztert, hogy
a)
kezdjék meg a Honvédség részvételének növelésével kapcsolatos egyeztetést a műveletekben részt vevő
stratégiai partnerekkel, illetve a vezető nemzetekkel,
b)
az a) pontban foglalt egyeztetések eredményei alapján terjesszenek elő javaslatot a Kormány részére
a Honvédség nemzetközi katonai szerepvállalása növeléséről, valamint azok erőforrásigényeiről.
Felelős:
honvédelmi miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2019. március 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1653/2018. (XII. 6.) Korm. határozata
az építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok terveire vonatkozó szerzői jogi szabályozással
összefüggő további teendőkről
A Kormány
1. egyetért az építészeti alkotások szerzői jogi nyilvántartásának (a továbbiakban: nyilvántartás) létrehozásával,
melynek megvalósítása érdekében felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az igazságügyi
miniszterrel együttműködve – az innovációért és technológiáért felelős miniszter útján a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH) elnökének bevonásával – dolgozza ki a jogszabályi környezet szükséges
módosítását;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
igazságügyi miniszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2019. december 31.
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2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az igazságügyi miniszterrel együttműködve – a Lechner
Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közreműködésével –
gondoskodjon a nyilvántartás létrehozásához és működtetéséhez szükséges informatikai rendszer megvalósításáról,
valamint vizsgálja meg e nyilvántartás összekapcsolhatóságát az SZTNH által vezetett önkéntes műnyilvántartással;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
igazságügyi miniszter
Határidő:
2019. december 31.
3. felhívja az igazságügyi minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együttműködve,
a feladatkörükben érintett miniszterek bevonásával vizsgálja meg a vagyonrendezési eljárás alkalmazhatóságát
az építészeti alkotásokhoz kapcsolódó szellemi tulajdon esetében;
Felelős:
igazságügyi miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
a feladatkörükben érintett miniszterek
Határidő:
2019. december 31.
4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az igazságügyi miniszterrel együttműködve és
az innovációért és technológiáért felelős miniszter útján az SZTNH elnökének bevonásával készítsen elő
az építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok építészeti-műszaki dokumentációira vonatkozó szerzői
jogi szabályozással és joggyakorlattal összefüggő, a társadalmi jogtudatosság növelésére vonatkozó átfogó
stratégiát és megvalósítási programot.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
igazságügyi miniszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2019. december 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1654/2018. (XII. 6.) Korm. határozata
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó
ügyleteihez történő 2018. októberi előzetes kormányzati hozzájárulásról
A Kormány a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján, tekintettel
az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben
foglaltakra, a következő határozatot hozza:
A Kormány az ügyletekről az 1. mellékletben foglaltak szerint dönt, az engedélyezett ügyletek 2018. évben történő
megkötéséhez az a)–c) pontban foglalt kiegészítő feltételekkel járul hozzá:
a)
az önkormányzat az 1. melléklet szerint engedélyezett ügyletértékek teljes összegétől lefelé eltérhet,
ha ez nem okozza ezen értékek valamelyikének növekedését egyik évben sem;
b)
az önkormányzat egy adott év végéig legfeljebb akkora összegű adósságot keletkeztethet az ügyletből, mint
amekkora az 1. melléklet szerint az ügyletből az adott év végéig keletkező kumulált adósságösszeg;
c)
fejlesztési célú ügylet esetében az ügyletet csak az 1. mellékletben szereplő fejlesztésekre lehet fordítani.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Értéke (Ft)

Fejlesztés sorszáma

Ügylet célja

Fejlesztés adatai
Futamideje (év)

Ügylet típusa

Devizanem

Önkormányzat neve

Ügylet sorszáma

Sorszám

Ügylet adatai

Fejlesztés célja

Jóváhagyott ügylet adatai

Fejlesztési célhoz az
ügylet mekkora
értékkel járul hozzá

Kormány által
Kormány az ügylethez/
engedélyezett
fejlesztéshez hozzájárul
fejlesztéshez
(Igen, Nem, Részben)
kapcsolódó ügyletérték

2018
7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok
teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások

1

CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

1 HUF

fejlesztés

Hitel

16

62 000 000

2

2

CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2 HUF

fejlesztés

Hitel

16

60 000 000

3 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása

3

CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

3 HUF

fejlesztés

Hitel

16

18 443 000

1

4

DEREKEGYHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF

fejlesztés

Hitel

10

40 000 000

3.1. Bölcsődei intézmény kialakítása, fejlesztése, felújítása, a fűtés- és világítási
rendszer korszerűsítése

2020

2021-től

62 000 000 Igen

62 000 000

0

0

0

60 000 000

60 000 000 Igen

60 000 000

0

0

0

18 443 000

18 443 000 Igen

18 443 000

0

0

0

40 000 000

0

0

0

17 000 000

0

0

0

4.1

16 100 000

16 100 000 Igen

4.2

2.3. Egyéb, nem óvodai feladatot ellátó köznevelési intézmények – új férőhely
2 kialakítását nem eredményező – felújítása, a fűtés- és világítási rendszer
korszerűsítése

23 900 000

23 900 000 Igen

6

17 000 000

7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati
1 tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a fűtés- és világítási
rendszer korszerűsítése

17 000 000

17 000 000 Igen

11

10 205 358

1 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása

10 205 358

10 205 358 Igen

5 000 000

5 205 358

0

0

8

50 000 000

1 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása

50 000 000

50 000 000 Igen

50 000 000

0

0

0

Hitel

8

112 000 000

2

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok
teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások

112 000 000

112 000 000 Igen

112 000 000

0

0

0

fejlesztés

Pénzügyi lízing

5

8 578 088

1

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok
teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások

8 578 088

8 578 088 Igen

8 578 088

0

0

0

1 HUF

fejlesztés

Kezesség-, illetve garanci

12

208 382 000

Igen

208 382 000

0

0

0

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF

fejlesztés

Hitel

12

337 000 000

337 000 000 Igen

337 000 000

0

0

0

NAGYVISNYÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF

fejlesztés

Kölcsön

6

6 694 000

6 694 000

0

0

0

5

DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF

fejlesztés

Hitel

6

FÜZÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF

fejlesztés

Kölcsön

7

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF

fejlesztés

Hitel

8

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2 HUF

fejlesztés

9

GUTORFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF

10

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

11
12
12.1

2 7.9. Települési turisztikai fejlesztés

1 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása

337 000 000

1 394 400

1 394 400 Igen

12.2

2 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása

1 123 988

1 123 988 Igen

12.3

3 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása

3 938 494

3 938 494 Igen

4

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok
teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások

40 000 000

1

4.3. Az aktív turizmus és a szabadidősport infrastrukturális feltételrendszerének
fejlesztését szolgáló beruházások

237 118

237 118 Igen

40 000 000

40 000 000 Igen

40 000 000

0

0

0

80 000 000

7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati
1 tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a fűtés- és világítási
rendszer korszerűsítése

80 000 000

80 000 000 Igen

80 000 000

0

0

0

7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati
1 tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a fűtés- és világítási
rendszer korszerűsítése

1 448 992 357

1 448 992 357 Igen

1 448 992 357

0

0

0

134 500 000

65 500 000

0

0

12.4
ŐRISZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF

1 HUF

fejlesztés

fejlesztés

Hitel

Hitel

11

14

PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

15

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF

fejlesztés

Pénzügyi lízing

13

1 448 992 357

16

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF

fejlesztés

Kölcsön

11

200 000 000

10

4.2. Nem köznevelési intézményhez kapcsolódó sportlétesítmények létrehozása,
fejlesztése, fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

16.1

1

16.2

2 7.9. Települési turisztikai fejlesztés

16.3

7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati
3 tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a fűtés- és világítási
rendszer korszerűsítése

30 000 000

30 000 000 Igen

16.4

4 7.6. Egyéb rendezési tervekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások

23 000 000

23 000 000 Igen

24 000 000

24 000 000 Igen

18 000 000

18 000 000 Igen

45 000 000 Igen

16.5

5 2.7. Tanuszoda és kapcsolódó vizesblokk építése

45 000 000

16.6

6 2.2. Egyéb, nem óvodai feladatot ellátó köznevelési intézmények építése, bővítése

10 000 000

10 000 000 Igen

16.7

7

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok
teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások

12 000 000

12 000 000 Igen

16.8

8

3.5. Étkeztetést biztosító konyha kialakítása, fejlesztése, felújítása, a fűtés- és
világítási rendszer korszerűsítése

16.9

9 4.5. Egyéb kulturális és sportcélú beruházások

16.10

2019

62 000 000

2.3. Egyéb, nem óvodai feladatot ellátó köznevelési intézmények – új férőhely
1 kialakítását nem eredményező – felújítása, a fűtés- és világítási rendszer
korszerűsítése

13

Ügylet keletkeztetésének ütemezése keletkeztetett adósság nagysága szerint (Ft)

10

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok
teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások
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20 000 000

20 000 000 Igen

10 000 000

10 000 000 Igen

8 000 000

8 000 000 Igen
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A Kormány 1655/2018. (XII. 6.) Korm. határozata
a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok
adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2018. októberi előzetes kormányzati hozzájárulásról
A Kormány a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/E. §-a alapján, tekintettel az adósságot
keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra,
a következő határozatot hozza:
A Kormány az ügyletről az 1. mellékletben foglaltak szerint dönt, az engedélyezett ügylet 2018. évben történő
megkötéséhez az a)–c) pontban foglalt kiegészítő feltételekkel járul hozzá:
a)
a gazdasági társaság az 1. melléklet szerint engedélyezett ügyletértékek teljes összegétől lefelé eltérhet, ha
ez nem okozza ezen értékek valamelyikének növekedését egyik évben sem;
b)
a gazdasági társaság egy adott év végéig legfeljebb akkora összegű adósságot keletkeztethet az ügyletből,
mint amekkora az 1. melléklet szerint az ügyletből az adott év végéig keletkező kumulált adósságösszeg;
c)
fejlesztési célú ügylet esetében a hitelt csak az 1. mellékletben szereplő fejlesztésekre lehet fordítani.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Ügylet adatai

Jóváhagyott ügylet adatai

Ügylet típusa

Futamideje (év)

Értéke

1.1.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

PANNON-VÍZ Regionális
Önkormányzati
Viziközmű-szolgáltató Zrt.

1

HUF

fejlesztés

Kölcsön

4

200 000 000

1.1. Ivóvízminőség javítását szolgáló beruházások

200 000 000

Igen

200 000 000

0

0

0

1.2.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

PANNON-VÍZ Regionális
Önkormányzati
Viziközmű-szolgáltató Zrt.

2

HUF

működés

Hitel

4

400 000 000

–

400 000 000

Igen

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

1.3.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Győr-Szol Győri
Közszolgáltató és
Vagyongazdálkodó Zrt.

3

HUF

működés

Hitel

3

1 000 000 000

–

1 000 000 000

Igen

666 000 000

334 000 000

0

0

2.1.

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT

Hajdúnánási Épító és
Szolgáltató Kft.

1

HUF

fejlesztés

Kölcsön

12

208 382 000

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok
teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások

208 382 000

Igen

208 382 000

0

0

0

2.2.

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT

Hajdúnánási Épító és
Szolgáltató Kft.

2

HUF

fejlesztés

Kölcsön

3

104 191 000

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok
teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások

104 191 000

Igen

104 191 000

0

0

0

3.

ZALAEGERSZEG MEGYEI
JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Észak-zalai Víz-és
Csatornamű ZRT.

1

HUF

működés

Hitel

2

200 000 000

–

200 000 000

Igen

200 000 000

0

0

0

Sorszám

Devizanem

Ügylet keletkeztetésének ütemezése (az ügylet devizanemében) keletkeztetett
adósság nagysága szerint

Ügylet sorszáma

Kormány által
engedélyezett
fejlesztéshez/működéshez
kapcsolódó ügyletérték

Kormány az
ügylethez/
fejlesztéshez
hozzájárul (Igen,
Nem, Részben)

Önkormányzat neve

Kérelemmel érintett
gazdasági társaság neve

Ügylet célja

Fejlesztés célja

2018

2019

2020

2021-től
összesen
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A Kormány 1656/2018. (XII. 6.) Korm. határozata
a vízügyi igazgatási szervek 2018. május 1. és október 31. közötti időszakban, jogszabályi kötelezettség
alapján végzett árvíz-, belvíz-, helyi vízkár- és vízminőség-védekezési tevékenységének, valamint
a károsodott vízilétesítmények, védművek helyreállításának finanszírozásáról
A Kormány a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) 17. §-ában és 4. melléklet 2. pontjában meghatározott jogkörében eljárva – a vízügyi igazgatási szervek
2018. május 1. és október 31. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvíz, belvíz, helyi
vízkár elleni, a vízminőség-védekezési tevékenységének, valamint a károsodott vízilétesítmények, védművek
helyreállításának finanszírozása céljából – jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 50. Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás
jogcímcsoport 833 171 000 forint összeggel történő túllépését.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1657/2018. (XII. 6.) Korm. határozata
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen megvalósuló, a jó kormányzást és a közigazgatás modernizációját
szolgáló felsőoktatási képzés- és kutatásfejlesztési feladatok támogatásáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) képzési teljesítményének és
nemzetközi tudományos versenyképességének jelentős mértékű fejlesztése közvetlenül támogatja a Kormány
stratégiai fejlesztési céljainak megvalósulását, mindenekelőtt a kormányzási hatékonyságot és a közigazgatási
modernizáció eredményességét;
2. egyetért az Egyetem hosszú távú fejlesztési programjával (a továbbiakban: program) az alábbi tartalommal:
a)
az Egyetem nemzetközi versenyképességét mérő rangsorhelyek elérése, a kutatási teljesítmény jelentős
mértékű fejlesztése,
b)
a közszolgálati vezetőképzés és vezetői utánpótlás-fejlesztés új programjainak bevezetése,
c)
a magyar diplomácia utánpótlásának és vezetőinek képzése,
d)
a Kárpát-medence magyar nyelvű közösségeivel közös tehetséggondozó programok megvalósítása,
e)
a közép-európai partnerországokkal közös regionális tudásközpont és vezetőképzési programok fejlesztése,
f)
a fiatalokat is vonzó, a magyar kultúra értékeit közvetítő szellemi központok kialakítása,
g)
az Egyetem fejlesztési programjának megvalósulása érdekében szervezetének és létszámának racionalizálása,
valamint oktatói, kutatói és dolgozói életpályamodell bevezetése;
3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a program megvalósulása érdekében gondoskodjon
a szükséges intézkedések megtételéről;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
folyamatos
4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a program végrehajtása érdekében gondoskodjon a 2019. évben felmerülő
feladatok finanszírozására 6 337 100 000 forint központi költségvetési forrás biztosításáról a Magyarország
2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 14. Nemzeti
Közszolgálati Egyetem cím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2019. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
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5. felhívja a pénzügyminisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 2020. évtől az adott évi központi
költségvetés tervezése során gondoskodjanak a fenti pont szerinti forrásbiztosítás tartós költségvetési hatásának
szerkezeti változásként történő érvényesítéséről a XI. Miniszterelnökség fejezetben.
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
az adott évi központi költségvetés tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1658/2018. (XII. 6.) Korm. határozata
a Beruházás ösztönzési célelőirányzat megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat előirányzat-módosítás
nélküli túllépésének engedélyezéséről
A Kormány a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
17. §-a, valamint 4. melléklet 2. pontja alapján a Beruházás ösztönzési célelőirányzat terhére finanszírozott feladatok
kötelezettségeinek finanszírozása céljából jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 1. Beruházás ösztönzési célelőirányzat
jogcímcsoportnak további, legfeljebb 4 350 000 000 forint összeggel történő túllépését.
Felelős:
pénzügyminiszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
a kiadások felmerülésének ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1659/2018. (XII. 6.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a Veszprém Aréna bővítésének és korszerűsítésének
megvalósításához szükséges intézkedésekről
A Kormány a Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 4. pont a) alpontjának végrehajtása érdekében
1. egyetért azzal, hogy a Modern Városok Program keretében a Veszprém Aréna – legalább 8000 fő
befogadóképességre történő – bővítése és a hozzá kapcsolódó munkacsarnok kialakítása (a továbbiakban:
Beruházás) állami beruházás keretében valósuljon meg;
2. egyetért azzal, hogy a Beruházás építtetője a Nemzeti Sportközpontok (a továbbiakban: NSK) legyen és a szakmai
szempontok és a városi érdekek érvényesülése érdekében az NSK kössön együttműködési megállapodást a Magyar
Kézilabda Szövetséggel, valamint Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat);
3. a Beruházáshoz szükséges Veszprém külterület 0213/85/A és 0213/85 helyrajzi számú ingatlanok, valamint
a Veszprém külterület 0213/85/A helyrajzi számú ingatlan rendeltetésszerű üzemeléséhez szükséges ingóságok per-,
teher- és igénymentes állami tulajdonba kerülésének érdekében, továbbá a Beruházás előkészítéséhez, engedélyes
és kiviteli terveinek elkészítéséhez legfeljebb 5 321 278 125 forint központi költségvetési forrást biztosít a 2018. és
2019. években az 5. és 10. pontban meghatározott megbontás szerint;
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4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény
(a továbbiakban: 2018. évi Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 80. Egyes
települési önkormányzatok működési és fejlesztési támogatása címen belül új, 12. Veszprém megyei jogú város
sport célú fejlesztésének támogatása alcímmel történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
5. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Beruházás megvalósításához szükséges,
3. pont szerinti ingatlanok és ingóságok per-, teher- és igénymentes tulajdoni helyzetének megvalósítása érdekében
3 600 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a 2018. évi Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet,
30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport
terhére, a 2018. évi Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 80. Egyes települési
önkormányzatok működési és fejlesztési támogatása cím, 12. Veszprém megyei jogú város sport célú fejlesztésének
támogatása alcím javára, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
6. felhívja a belügyminisztert, hogy az 5. pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, az abban meghatározott
támogatási célra, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a hatálya alá tartozó egyedi támogatást
nyújtson az Önkormányzat részére, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit
meghatározó támogatói okirat alapján;
7. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 6. pont szerinti költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását
követően folyósítsa az Önkormányzat számára;
8. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zártkörűen működő Részvénytársaság útján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter, az NSK és a BMSK Beruházási,
Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság közreműködésével –
tegye meg a szükséges intézkedéseket a 3. pontban szereplő ingatlanok és ingóságok tulajdonjogának
– az Önkormányzat által az állam részére ingyenesen történő átadására irányuló felajánlása esetén – az erről szóló
megállapodás megkötése útján történő megszerzése, valamint a Beruházáshoz szükséges további ingatlanok
– legfeljebb a független ingatlanforgalmi szakértő által megállapított értéken történő – per-, teher- és igénymentes
állami tulajdonba kerülése érdekében, majd gondoskodjon az ingatlanok NSK részére történő vagyonkezelésbe
adásáról;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2019. június 30.
9. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Beruházáshoz szükséges ingatlanok
Magyar Állam tulajdonába kerülése és az ahhoz szükséges forrás biztosítása érdekében – az emberi erőforrások
minisztere és a Miniszterelnökséget vezető miniszter közreműködésével – készítsen előterjesztést a Kormány
részére;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2019. március 31.
10. egyetért azzal, hogy a Beruházás előkészítéséhez, az engedélyes és kiviteli terveinek elkészítéséhez legfeljebb
1 721 278 125 forint központi költségvetési támogatás kerüljön biztosításra az NSK részére a 2018. és 2019. években
a 11. és 12. pont szerinti megbontás szerint;
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11. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Beruházás előkészítéséhez, az engedélyes és
kiviteli terveinek elkészítéséhez összesen 731 518 833 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a 2018. évi
Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím,
78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére, a 2018. évi Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 3. Nemzeti Sportközpontok cím javára, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
12. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, a pénzügyminisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy
gondoskodjanak a Beruházás előkészítéséhez, az engedélyes és kiviteli terveinek elkészítéséhez a 2019. évben
szükséges, összesen 989 759 292 forint biztosítása érdekében a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: 2019. évi Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére,
a 2019. évi Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 3. Nemzeti Sportközpontok cím javára
történő egyszeri átcsoportosítás céljából – az Áht. 33. § (2) bekezdés szerinti döntés kezdeményezése érdekében –
előterjesztés készítéséről a Kormány részére;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2019. évi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
13. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az NSK útján tegye meg a szükséges intézkedéseket a Beruházás
előkészítése, az engedélyes és kiviteli terveinek – a Magyar Kézilabda Szövetség közreműködésével történő –
elkészítése érdekében, továbbá a kiviteli tervek rendelkezésre állását követően mutassa be a Beruházás
forrásszükségletét a Kormány részére;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a kiviteli tervek elkészülését követően azonnal
14. egyetért azzal, hogy a Beruházással összefüggésben az NSK mentesüljön a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek
költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat 1. pontjában foglalt tilalom
alól;
15. visszavonja a Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő
tőke- és kamattartozás átvállalásáról szóló 1056/2014. (II. 11.) Korm. határozat 5. pontját.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1659/2018. (XII. 6.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018.

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XI.

30

358951
IX.
377140
298224

XX.

80

1

12

3

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XI.

30

1

358951
XX.
298224
3
Az előirányzatmódosítás érvényessége:

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

78

K8

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Modern Városok Program

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Helyi önkormányzatok támogatásai
Egyes települési önkormányzatok működési és fejlesztési támogatása
Veszprém megyei jogú város sport célú fejlesztésének támogatása
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Nemzeti Sportközpontok
K5
Egyéb működési célú kiadások
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

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

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-4 331 518 833

3 600 000 000
192 761 000
538 757 833
forintban
A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

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

Cím
név

forintban
Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
78
Modern Városok Program
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Nemzeti Sportközpontok
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-4 331 518 833
731 518 833
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen
4 331 518 833

I. n.év

II. n.év

III. n.év

IV. n.év
4 331 518 833
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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.

TÁMOGATÁS
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A Kormány 1660/2018. (XII. 6.) Korm. határozata
a kárpátaljai médiafejlesztési program 2019. évi működéséhez és technikai fejlesztéséhez szükséges forrás
biztosításáról
A Kormány
1. egyetért a kárpátaljai médiafejlesztési program 2019. évi működéséhez és technikai fejlesztéséhez szükséges forrás
biztosításával;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a miniszterelnök általános helyettese bevonásával – gondoskodjon
az 1. pontban foglaltak támogatása érdekében a 2019. évben szükséges, legfeljebb 480 707 000 forint központi
költségvetési forrás biztosításáról a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény
1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 42. Alapok támogatása cím, 2. Bethlen Gábor
Alap támogatása alcím javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1661/2018. (XII. 6.) Korm. határozata
a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program harmadik üteméről, az ahhoz szükséges források
biztosításáról, valamint a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program első és második üteméről szóló
kormányhatározatok módosításáról
1. A Kormány
a)
egyetért azzal, hogy a nemzeti identitásformálás alapjaként a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program
első és második ütemében megépült határon túli magyar nyelvű óvodák, bölcsődék és iskola-óvoda
komplexumok további infrastrukturális és pedagógiai, módszertani, tartalmi elemekkel bővüljenek, továbbá
támogatja az intézmények egyszeri átmeneti fenntartási és működtetési költségeinek a biztosítását;
b)
az a) alpont szerinti cél megvalósítása érdekében egyetért
ba)
az óvodák, bölcsődék, iskola-óvoda komplexumok, kapcsolódó köznevelési intézmények
fejlesztésével, működtetésével, fenntartásával, az óvodai fejlesztőeszközök és -felszerelések
beszerzésének biztosításával a külhoni magyar óvodai nevelés hatékony és korszerű megvalósítása
érdekében, a harmadik ütemben igényelt fejlesztési-támogatási forrás keretében,
bb)
az óvodapedagógusok képzésével,
bc)
az egészségügyi, sport- és rekreációs szolgáltatások fejlesztésével,
bd)
a védőnői hálózat kiépítésével,
be)
a családi táborok, valamint
bf )
a szűrővizsgálatok szervezését is magában foglaló Kárpát-medencei óvodafejlesztési program
harmadik ütemének [a továbbiakban a ba)–bf ) alpont alattiak együtt: Program] elindításával;
c)
felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy gondoskodjon a Program harmadik ütemének
végrehajtásáról;
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
2021. december 31.
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d)

felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Program megvalósítása érdekében gondoskodjon a 2019. évben
9 042 339 696 forint központi költségvetési forrás biztosításáról a Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet, 4. Nemzetpolitikai
célú támogatások cím, illetve 5. Alapkezelő működési költségei cím javára, az alábbiak szerint:
da)
2019. március 31-ig 4 944 839 696 forint a 4. Nemzetpolitikai célú támogatások cím és
50 000 000 forint az 5. Alapkezelő működési költségei cím javára,
db)
2019. június 30-ig 2 003 750 000 forint a 4. Nemzetpolitikai célú támogatások cím és
20 000 000 forint az 5. Alapkezelő működési költségei cím javára,
dc)
2019. szeptember 30-ig 2 003 750 000 forint a 4. Nemzetpolitikai célú támogatások cím és
20 000 000 forint az 5. Alapkezelő működési költségei cím javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
a da)–dc) alpont szerint
2. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program első üteméről szóló 1779/2016. (XII. 15.) Korm. határozat 2. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„2. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy gondoskodjon a Program végrehajtásáról;
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
2020. december 31.”
3. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program második üteméről szóló 1763/2017. (XI. 7.) Korm. határozat 2. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„2. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy gondoskodjon a Program második ütemének
végrehajtásáról;
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
2020. december 31.”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1662/2018. (XII. 6.) Korm. határozata
a Tungsram Operations Kft. magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás
megkötéséről
A Kormány felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy – szükség szerint az általa kijelölt személy útján –
gondoskodjon a Magyarország Kormánya és a Tungsram Operations Kft. (székhelye: 1044 Budapest, Váci út 77.;
cégjegyzékszáma: 01-09-320120) között kötendő stratégiai együttműködési megállapodás Kormány nevében
történő aláírásáról.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1663/2018. (XII. 6.) Korm. határozata
a moszuli szír katolikus és szír ortodox érsekség projektjeinek támogatásáról
A Kormány
1. egyetért a szülőföldjük térségében maradt közel-keleti keresztény és más üldözött vallási és nemzetiségi
kisebbségekhez tartozó családok megsegítésével és ezen közösségek helyben maradásának elősegítésével, amely
célnak részét képezi a Közel-Keleten menekültként élő emberek hazatérését segítő programok hatékonyságának,
működőképességének a biztosítása;
2. az 1. pont szerinti cél megvalósítása érdekében felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető
miniszter bevonásával – gondoskodjon a Szír Katolikus Egyház moszuli érseksége projektjeinek megvalósítása
céljára 320 000 000 forint, valamint a Szír Ortodox Egyház moszuli érseksége projektjeinek megvalósítása céljára
320 000 000 forint, összesen – a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal
együtt – 643 360 000 forint forrás biztosításáról a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló
2017. évi C. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
1. Célelőirányzatok alcím, 28. Üldözött keresztények segítésének feladatai jogcímcsoport, 2. Intervenciós Támogatási
Keret jogcím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja az Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 1. pontban rögzített cél és a 2. pontban meghatározott
projektek megvalósítása érdekében gondoskodjon a 2. pontban meghatározott 320 000 000 forint forrás
adományként történő nyújtásáról az iraki Szír Katolikus Egyház érseksége számára, valamint 320 000 000 forint
forrás adományként történő nyújtásáról az iraki Szír Ortodox Egyház érseksége számára.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a forrásbiztosítást követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1664/2018. (XII. 6.) Korm. határozata
Richárd Testvér Kongói Betegekért Alapítvány programjának támogatásáról
A Kormány
1. egyetért a szülőföldjük térségében szükséget szenvedő közösségek és családok megsegítésével, és helyben
maradásának ösztönzésével, – ezáltal is enyhítve az Európai Unióra nehezedő migrációs nyomást – és a szociális
és orvosi ellátást nélkülöző térségeket segítő kezdeményezéseknek a Hungary Helps Program keretében történő
támogatásával;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon
a Kongó Mbuji Mayi városában található Centre Ophtalmologique St Raphael épület- és műszerfejlesztéséhez
és a távoli orvosi vizsgálatok lefolytatásához szükséges – a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós
illetékkel és kincstári díjakkal együtt – 321 120 000 forint forrás biztosításáról a Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 28. Üldözött keresztények segítésének feladatai jogcímcsoport,
2. Intervenciós Támogatási Keret jogcím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
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3. felhívja az Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a 2. pontban meghatározott 320 000 000 forint
összegű forrás adományként történő nyújtásáról a Richárd Testvér Kongói Betegekért Alapítvány számára.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
forrásbiztosítást követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 145/2018. (XII. 6.) ME határozata
a Magyar Köztársaság és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére
a jövedelemadók területén kötött Egyezmény módosításának létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a pénzügyminiszter, valamint a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére
a jövedelemadók területén kötött Egyezmény módosításának (a továbbiakban: Módosítás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a pénzügyminisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő
személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a pénzügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként előálló
szövegtervezeteket kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Módosítás létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot
adja ki;
5. felhívom a pénzügyminisztert, a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert, hogy
a Módosítás létrehozását követően a Módosítás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló
határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 146/2018. (XII. 6.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki
együttműködésről 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 Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás
(a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges
megállapítására;
2. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához
szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
3. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert és az igazságügyi minisztert, hogy a Megállapodás kihirdetéséről
szóló kormányrendelet tervezetét a Megállapodás szövegének végleges megállapítását követően haladéktalanul
terjesszék 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.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

