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Kormányrendeletek

A Kormány 175/2017. (VII. 4.) Korm. rendelete
a vörösiszap katasztrófa magánszemély károsultjai javára nem vagyoni káruk megtérülése érdekében vállalt
állami segítségnyújtásról szóló 21/2015. (II. 18.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A vörösiszap katasztrófa magánszemély károsultjai javára nem vagyoni káruk megtérülése érdekében vállalt állami
segítségnyújtásról szóló 21/2015. (II. 18.) Korm. rendelet
a)
2. § a) pontjában a „nem vagyoni” szövegrész helyébe a „vagyoni vagy nem vagyoni” szöveg,
b)
2. § c) pontjában és a 3. §-ában a „nem vagyoni” szövegrészek helyébe a „vagyoni vagy nem vagyoni” szöveg
lép.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 176/2017. (VII. 4.) Korm. rendelete
az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményének végrehajtási szabályairól
A Kormány a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (13) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §		
A rendelet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.)
22/E. §-a szerinti társaságiadó-kedvezmény (a továbbiakban: adókedvezmény) igénylésének, igénybevételének,
az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházási minőség igazolásának és az adózó adatszolgáltatási
kötelezettségének feltételeire terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések
2. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
beruházás megkezdésének napja: az építkezés kezdetének a napja, vagy a beruházás célját szolgáló első
tárgyi eszköz megrendelésének a napja, vagy bármely olyan kötelezettségvállalás, amely a beruházást
visszafordíthatatlanná teszi, azzal, hogy ezen időpontok közül a legkorábbit kell figyelembe venni; nem
minősül a beruházás megkezdésének különösen a földterület vásárlása vagy az építésügyi hatósági
engedélyek megszerzése vagy a megvalósíthatósági tanulmányok készítése; létesítmény felvásárlása esetén
a beruházás megkezdésének napja a felvásárolt létesítményhez közvetlenül kapcsolódó eszközök tulajdonba
vételének napja;
2.
energetikai audit: az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (a továbbiakban:
energiahatékonysági törvény) 1. § 12. pontja szerinti energetikai audit;
3.
energetikai auditálás: az energiahatékonysági törvény 1. § 13. pontja szerinti energetikai auditálás;
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4.
5.
6.
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energetikai auditáló szervezet: az energiahatékonysági törvény 1. § 14. pontja szerinti auditáló szervezet;
energetikai auditor: az energiahatékonysági törvény 1. § 15. pontja szerinti energetikai auditor;
nehéz helyzetben lévő társaság: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §
(6)–(8) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő társaság.

3. Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházási minőség igazolása
3. §

(1) Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházási minőség igazolását (a továbbiakban: igazolás)
az energiahatékonysági törvény alapján a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban:
Hivatal) által vezetett névjegyzékben szereplő energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet állítja ki
az adózó kérelmére.
(2) Az energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet a beruházás megkezdésének napját megelőzően – mért
adatok felhasználásával, szükség esetén a mért adatokon alapuló számítás vagy becslés útján – felméri a tervezett
beruházással érintett műszaki rendszerre vonatkozó energiafogyasztási adatokat és becslést készít a tervezett
beruházással elérhető energiamegtakarítás mértékéről. Az energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet
az előzetes felmérés eredményeiről írásban tájékoztatja az adózót. A tájékoztatás tartalmazza a beruházással
elérhető energiamegtakarítás megállapításának módszertanát.
(3) Az energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet a beruházás üzembe helyezését követően készíti el és
adja át az adózó számára a beruházással érintett műszaki rendszerre vonatkozó energetikai auditot, ami tartalmazza
a kiinduló állapot energetikai felmérését és a beruházás üzembe helyezésével elért energiamegtakarításnak
a (2) bekezdés szerinti módszer felhasználásával, a beruházás üzembe helyezését követően mért, vagy egyedi
mérési adatok alapján kiszámított vagy becsült értékeit.
(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti energetikai auditálás során az energiamegtakarítást
a)
az alapállapothoz,
b)
ha az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa, vagy jogszabály minimum
energiahatékonysági követelményt határoz meg, akkor ehhez a követelményhez,
c)
ha az alapállapot szerinti tárgyi eszköz hasznos élettartama lejárt és nem létezik b) pont szerinti követelmény,
akkor az adott igényt kiszolgáló, forgalomban lévő leggyengébb energiahatékonyságú tárgyi eszközzel
elérhető energiamegtakarításhoz
kell viszonyítani.
(5) Az energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet az igazolást a (2) és (3) bekezdés szerinti energetikai
auditálás alapján állítja ki és adja át az adózó számára.
(6) Az igazolás tartalmazza:
a)
az adózó nevét, székhelyét, adószámát vagy annak megfelelő azonosítót, adószám és annak megfelelő
azonosító hiányában cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát;
b)
a megállapítást, hogy a beruházás energiamegtakarítást eredményez, és a Tao. tv. szerinti
energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásnak minősül, valamint megfelel az e rendeletben foglalt
feltételeknek;
c)
a beruházás megvalósításával elért éves végsőenergia-megtakarítás mértékét villamos energia (kWh), földgáz
(m3) és hőmennyiség (GJ) szerinti bontásban és összesítve GJ mértékegységben kifejezve;
d)
a beruházás üzembe helyezését megelőző alapállapot számítással, méréssel alátámasztott energiafogyasztási
adatait villamos energia (kWh), földgáz (m3) és hőmennyiség (GJ) szerinti bontásban;
e)
az energetikai auditor vagy az energetikai auditáló szervezet nevét vagy cégnevét és névjegyzéki jelölését;
f)
az energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az igazoláson
feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek, és
g)
az energetikai auditor aláírását, vagy az energetikai auditáló szervezet képviseletére jogosult cégszerű
aláírását és a keltezést.
(7) Az igazoláshoz az 1. melléklet szerinti minta is felhasználható.
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4. Az adókedvezmény igénybevétele
4. §

(1) Az adókedvezmény akkor vehető igénybe, ha a kötelező üzemeltetési időszakban vagy – ha az későbbi időpont –
az adókedvezmény igénybevételének utolsó adóévéig
a)
az adózónál az adóhatóságoknál nyilvántartott adótartozás miatt – ide nem értve a késedelmi pótlék miatt
fennálló tartozást – adóhatóság végrehajtási eljárást nem indított, vagy indított ugyan, de azt sikeresen
foganatosította, vagy az eljárás keretében fizetési könnyítést engedélyezett, amelynek feltételeit az adózó
betartotta, és
b)
az adózót az állami adó- és vámhatóság be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása miatt mulasztási
bírsággal nem sújtotta, vagy ha sújtotta, akkor annak összegét arra tekintettel mérsékelte, hogy az adózó
a munkaviszony létesítésének bejelentésére vonatkozó kötelezettségét az adóellenőrzés megkezdéséig
a tényleges foglalkoztatás teljes időtartamára vonatkozóan teljesítette.
(2) Az adókedvezmény keretében nem elszámolható költség:
a)
az olyan tárgyi eszköz és immateriális jószág bekerülési értéke, amelyet az adózó nehéz helyzetben lévő, vagy
csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló adózótól szerzett be;
b)
a villamos energiáról szóló törvény szerinti megújuló energiaforrásból villamosenergia termelésére alkalmas
bármely energiatermelő berendezés beruházási költsége, azzal, hogy elszámolható költség a megújuló
energiaforrásból saját fűtési, hűtési és ipari hőtermelési célra energiát előállító, villamosenergia-termelésre
nem képes, saját tevékenységet szolgáló berendezés (különösen az elektromos – szondás, talajvizes, levegős –
hőszivattyú; gázmotoros hőszivattyú; napkollektor; saját hulladékból származó biogázt és biomasszát hasznosító
berendezés) bekerülési értéke, és
c)
annak a beruházásnak a bekerülési értéke, amely beruházás üzembe helyezése esetére az Európai Unió
általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó már elfogadott jogi aktusa, vagy már elfogadott jogszabály
minimum energiahatékonysági követelményt ír elő, e követelmény teljesítését biztosító beruházás bekerülési
értéke erejéig, függetlenül e rendelkezések hatálybalépésétől;
d)
az olyan tárgyi eszköz és immateriális jószág bekerülési értéke, amely élettartamára, üzemben tarthatóságára
az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó már elfogadott jogi aktusa, vagy már elfogadott
jogszabály tiltást vagy korlátozó rendelkezést határoz meg, függetlenül e rendelkezések hatálybalépésétől.

5. Adatszolgáltatás
5. §

(1) Az adózó az adókedvezmény első alkalommal történő igénybevételekor a társasági adóbevallásában az igazolással
rendelkező energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásonként feltünteti:
a)
az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás megnevezését, üzembe helyezésének időpontját és
helyét;
b)
a 3. § (5) bekezdése szerinti igazolás kiadmányozásának dátumát;
c)
az elszámolható költségnek minősülő egyes beruházásrészek megjelölését, valamint azok bekerülési értékét,
illetve a Tao. tv. 22/E. § (4) bekezdés b) pontja szerinti többletköltségét;
d)
a Tao. tv. 22/E. §-a alapján elszámolható összköltséget;
e)
nyilatkozatát, hogy az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházáshoz egyéb energiahatékonysági célú
támogatást nem vett igénybe;
f)
a beruházáshoz igénybe vett, a támogatáshalmozódásnál figyelembe veendő állami támogatás
támogatástartalmát;
g)
a 3. § (6) bekezdés c) pontja szerinti összesített energiamegtakarítási adatot GJ mértékegységben kifejezve.
(2) A további adóévek vonatkozásában a társasági adóbevallásban az adózó az igazolással rendelkező
energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásonként:
a)
feltünteti az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás üzembe helyezésének időpontját és helyét;
b)
megjelöli azt az adóévet, amely vonatkozásában első alkalommal vette igénybe az adókedvezményt,
valamint
c)
az első igénybevételtől számítva összesen igénybe vett adókedvezményt jelenértéken.
(3) Az adókedvezmény igénybevételével kapcsolatos valamennyi iratot az adózó a beruházás üzembe helyezését
követő 10 évig köteles megőrizni.
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(4) Az állami adó- és vámhatóság a Tao. tv. 22/E. § (10) bekezdése szerinti ellenőrzése során az igazolás alapjául szolgáló
energetikai auditok legalább 3 százalékának energiahatékonysági törvény 27. §-a szerinti ellenőrzése érdekében
megkeresi a Hivatalt.

6. Záró rendelkezések
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
7. §		
Az e rendelet hatálybalépését megelőzően megkezdett beruházások esetében a 3. § (2) bekezdése szerinti
tájékoztatást a beruházás megkezdését követően, de még az adókedvezmény igénybevételét megelőzően kell
az adózó rendelkezésére bocsátani.
8. §		
Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási
kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági
rendelet I. és II. fejezete és 38. cikke hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 176/2017. (VII. 4.) Korm. rendelethez
IGAZOLÁS
energiahatékonysági célú beruházásról
adókedvezmény igénybevételéhez
Az adózó adatai:
Név: ...............................................................................................................................................................................................................................
Székhely: .....................................................................................................................................................................................................................
Adószám: ....................................................................................................................................................................................................................
vagy annak megfelelő azonosító: ......................................................................................................................................................................
Adószám és annak megfelelő azonosító hiányában cégjegyzékszám vagy nyilvántartási szám: .............................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Az energiahatékonysági célú beruházás megnevezése, leírása:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
A beruházás helyszíne:
A beruházás megkezdésének időpontja:
A beruházás üzembe helyezésének időpontja:
A beruházás üzembe helyezését megelőző alapállapot számítással, méréssel alátámasztott energiafogyasztási
adatai:
villamos energia fogyasztás (kWh): ...................................................................................................................................................................
földgáz (m3): ..............................................................................................................................................................................................................
hőmennyiség (GJ): ..................................................................................................................................................................................................
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A beruházás megvalósításával elért éves végsőenergia-megtakarítás mértéke:
villamos energia (kWh): .........................................................................................................................................................................................
földgáz (m3): ..............................................................................................................................................................................................................
hőmennyiség (GJ): ..................................................................................................................................................................................................
összesen (GJ): ............................................................................................................................................................................................................
Alulírott auditor/auditáló szervezet az elkészült audit alapján megállapítottam, hogy a beruházás
energiamegtakarítást eredményez, és a Tao. tv. szerinti energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásnak minősül,
valamint megfelel az e rendeletben foglalt feltételeknek.
Nyilatkozom, hogy az igazolásban feltüntetett adatok megfelelnek a valóságnak.
Az energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet
neve/cégneve:
névjegyzéki jelölése:
Kelt:

		

Cégszerű aláírás
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VII. A Kúria határozatai

A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi
CCXXXVIII. törvény 30. § (4) bekezdése alapján a Kúria az alábbi közleményt teszi közzé:
A Kúria 2017. június 27. napján kelt Knk.VII.37.391/2017/3. számú végzésében a Nemzeti Választási Bizottság
– országos népszavazási kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadó – 34/2017. számú határozatát
helybenhagyta.
A határozat megtekinthető a Kúria hivatalos honlapján, a www.kuria-birosag.hu oldalon.
Budapest, 2017. június 27.
		
		

Dr. Kalas Tibor s. k.,
a tanács elnöke

A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi
CCXXXVIII. törvény 30. § (4) bekezdése alapján a Kúria az alábbi közleményt teszi közzé:
A Kúria 2017. június 27. napján kelt Knk.VII.37.371/2017/2. számú végzésében a Nemzeti Választási Bizottság
– országos népszavazási kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadó – 29/2017. számú határozatát
helybenhagyta.
A határozat megtekinthető a Kúria hivatalos honlapján, a www.kuria-birosag.hu oldalon.
Budapest, 2017. június 27.
		

Dr. Tóth Kincső s. k.,

		

a tanács elnöke
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 224/2017. (VII. 4.) KE határozata
rektori megbízásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
37. § (8) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének a fenntartóval egyetértésben tett javaslatára –
a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen Dr. Kustár Zoltán egyetemi tanárt a 2017. augusztus 1. napjától
2020. július 31. napjáig terjedő időtartamra megbízom a rektori feladatok ellátásával.
Budapest, 2017. június 7.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. június 22.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/02822-2/2017.

A köztársasági elnök 225/2017. (VII. 4.) KE határozata
rektori megbízásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
37. § (8) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – a Széchenyi István Egyetemen
Dr. Földesi Péter egyetemi tanárt 2017. augusztus 1. napjától 2022. július 31. napjáig terjedő időtartamra megbízom
a rektori feladatok további ellátásával.
Budapest, 2017. június 9.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. június 22.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/03018-2/2017.
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A köztársasági elnök 226/2017. (VII. 4.) KE határozata
rektori megbízásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. §
(8) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – a Miskolci Egyetemen Dr. Torma András
egyetemi tanárt 2017. augusztus 15. napjától 2021. február 11. napjáig terjedő időtartamra megbízom a rektori
feladatok további ellátásával.
Budapest, 2017. június 9.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. június 22.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/03020-2/2017.

A köztársasági elnök 227/2017. (VII. 4.) KE határozata
rektori megbízásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. §
(8) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
Dr. Borhy László egyetemi tanárt 2017. augusztus 1. napjától 2021. július 31. napjáig terjedő időtartamra megbízom
a rektori feladatok ellátásával.
Budapest, 2017. június 9.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. június 22.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/03021-2/2017.
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A köztársasági elnök 228/2017. (VII. 4.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
27. § (3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Dr. Dúll Andrea Magdolnát
2017. július 15. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2017. június 9.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. június 22.
		
		

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/03023-2/2017.

A köztársasági elnök 229/2017. (VII. 4.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
27. § (3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Dr. Drahota-Szabó Erzsébetet
2017. július 15. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2017. június 9.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. június 22.
		
		

KEH ügyszám: IV-3/03025-2/2017.

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere
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A Kormány 1439/2017. (VII. 4.) Korm. határozata
az MTE 1904 Mosonmagyaróvár csoport beruházásainak támogatásáról
A Kormány
1. egyetért a mosonmagyaróvári MTE 1904 SE és az MTE 1904 Kft. (a továbbiakban: MTE 1904 Mosonmagyaróvár
csoport) részére történő támogatás nyújtásával;
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az MTE 1904 Mosonmagyaróvár csoport beruházásai megvalósítása
céljából gondoskodjon legfeljebb 262,2 millió forint forrás rendelkezésre állásáról a Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 11. Sportlétesítmények
fejlesztése és fenntartása jogcímcsoport, 2. Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése,
fenntartása jogcím javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
felmerülés ütemében
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a 2. pont szerinti forrásbiztosítást követően a támogatás biztosítása
érdekében kössön támogatási szerződést az MTE 1904 Mosonmagyaróvár csoporttal.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a forrás rendelkezésre állását követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1440/2017. (VII. 4.) Korm. határozata
a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152. § (5) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési
maradványokból a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetnél keletkezett 90 315 000 forint felhasználását;
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a felhasználásra engedélyezett összegből az 1. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1440/2017. (VII. 4.) Korm. határozathoz
A 2016. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása
forintban
Fejezetszám
XX.

Címszám
20

Alcímszám

Jogcímcsoport
szám

Jogcímszám

Kiemelt
előirányzat
szám

19
8
23

48

4

B1
B1

2017.06.30

Átcsoportosítás (+/-)

-90 315 000

90 000 000
315 000

1
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K5

JogcímJogcímCímnév Alcímnév csoportKiemelt előirányzat neve
név
név
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Szociális célú humánszolgáltatások
Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel
összefüggő támogatások
Egyéb működési célú kiadások
Sporttevékenység támogatása
Versenysport támogatása
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Fejezetnév
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A Kormány 1441/2017. (VII. 4.) Korm. határozata
egyes közlekedési tárgyú kormányhatározatok módosításáról
1. A kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének finanszírozásáról szóló 1635/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
(a továbbiakban: Korm. határozat) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány a kerékpározás növekvő népszerűségére és fenntarthatósági, klímavédelmi, turisztikai, nemzetgazdasági,
továbbá egészségügyi szempontokra tekintettel támogatja a kiemelt kerékpáros útvonalhálózat fejlesztését, ennek
érdekében)
„1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjanak
a) az 1. mellékletben felsorolt, kiemelt kerékpáros projektek és más kormánydöntések szerinti kerékpárút
fejlesztések előkészítéséhez szükséges 1,00 milliárd forint keretösszeg biztosításáról,
b) a 2. mellékletben felsorolt, kiemelt kerékpáros projektek megvalósításához 2017. évben szükséges
0,64 milliárd forint, 2018. évben szükséges 10,885 milliárd forint, és 2019. évben szükséges 15,705 milliárd forint
forrás biztosításáról, megvizsgálva a szakpolitikai felelőssel az illetékességébe tartozó operatív programok
lehetséges többlet-kötelezettségvállalási lehetőségeit;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében folyamatos
a b) alpont tekintetében a 2017. év és a 2018. év vonatkozásában a felmerülés ütemében,
a 2019. év vonatkozásában a 2019. évi központi költségvetés tervezése során”
2. A Korm. határozat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány a kerékpározás növekvő népszerűségére és fenntarthatósági, klímavédelmi, turisztikai, nemzetgazdasági,
továbbá egészségügyi szempontokra tekintettel támogatja a kiemelt kerékpáros útvonalhálózat fejlesztését, ennek
érdekében)
„2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjanak a Tiszafüred–
Poroszló közötti kerékpárút és a szükséges műtárgyak megvalósításához 2017. évben szükséges 1,18 milliárd
forint, és 2018. évben szükséges 2,32 milliárd forint forrás biztosításáról, megvizsgálva a szakpolitikai felelőssel
az illetékességébe tartozó operatív programok lehetséges többlet-kötelezettségvállalási lehetőségeit;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében”
3. A Korm. határozat 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
4. A Korm. határozat a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
5. A Kormány visszavonja az Európai Kerékpárút Hálózat (EuroVelo) 6. számú nemzetközi kerékpáros útvonal Dömös és
Szentendre közötti szakaszának fejlesztéséről szóló 1013/2017. (I. 11.) Korm. határozat 3–5. pontját.
6. A XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet fejezetek közötti
előirányzat-átcsoportosításról szóló 1797/2016. (XII. 19.) Korm. határozat 2. pont a) alpontjában a „3882.” szövegrész
helyébe a „3832.” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1441/2017. (VII. 4.) Korm. határozathoz
„1. melléklet az 1635/2016. (XI. 17.) Korm. határozathoz
A
1.

Útvonal, szakasz

B
Hossz

2.

(EuroVelo 6) Rajka–Dömös

171 km

3.

(EuroVelo 6) Dömös–Szentendre

33 km

4.

(EuroVelo 6) Budapest–Dunakeszi

5 km

5.

(EuroVelo 6) Budapest–Érd–Szászhalombatta

6 km

6.

(Budapest–Balaton) Budapest–Etyek

23 km

7.

(Budapest–Balaton) Etyek–Velence

32 km

8.

(Budapest–Balaton) Velence–Székesfehérvár

29 km

9.

(Budapest–Balaton) Székesfehérvár–Balatonakarattya

24 km

10.

(Balatoni Bringakör) Balatonkenese–Zamárdi

29 km

11.

(Balatoni Bringakör) Zamárdi–Balatonlelle

30 km

12.

(Balatoni Bringakör) Balatonlelle–Keszthely

36 km

13.

(Balatoni Bringakör) Keszthely–Balatongyörök

21 km

14.

(Balatoni Bringakör) Balatongyörök–Tihany

63 km

15.

(Balatoni Bringakör) Tihany–Balatonkenese

37 km

16.

Balaton–Kis Balaton összekötése

11 km

17.

EuroVelo 11, Tarcal–Tokaj–Bodrogkeresztúr

8 km

18.

Debrecen–Berettyóújfalu–Nagyvárad útvonal hiányzó szakasza (Tépe–Berettyóújfalu)

10 km

19.

Tokaj–Tiszabecs kerékpáros útvonal

40 km

20.

Veszprém-Kádárta–Gyulafirátót

5 km

21.

Győr–Vámosszabadi

10 km

22.

Győr–Pannonhalma

17 km

23.

Összesen:

640 km
”
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2. melléklet az 1441/2017. (VII. 4.) Korm. határozathoz
„2. melléklet az 1635/2016. (XI. 17.) Korm. határozathoz
A

B

C
Becsült bruttó

1.

Útvonal, szakasz

Hossz

költség
(milliárd forint)

D

E

F

2017. évi

2018. évi

2019. évi

költség

költség

költség

(milliárd

(milliárd

(milliárd

forint)

forint)

forint)

G

Megjegyzés

2.

(EuroVelo 6)
Rajka–Dömös

171 km

9,50

0

4,75

4,75

3.

(EuroVelo 6)
Dömös–Szentendre

33 km

4,62

0

0

4,62

VEKOP forrásból
biztosított

4.

(Budapest–Balaton)
Etyek–Velence

32 km

1,63

0

0,815

0,815

Végleges
nyomvonal
egyeztetés alatt

5.

(Budapest–Balaton)
Velence–Székesfehérvár

29 km

1,48

0

0,74

0,74
710. sz. főút
építése miatt
részben IKOP
forrásból
finanszírozható
az átvezetés

6.

(Budapest–Balaton)
Székesfehérvár–
Balatonakarattya

24 km

2,59

0

1,295

1,295

7.

(Balatoni Bringakör)
Balatonlelle–Keszthely

36 km

1,76

0

0,88

0,88

8.

(Balatoni Bringakör)
Keszthely–
Balatongyörök

21 km

0,82

0

0,41

0,41

9.

(Balatoni Bringakör)
Balatongyörök–Tihany

69 km

2,87

0

1,435

1,435

10.

EuroVelo 11, Tarcal–
Tokaj–Bodrogkeresztúr

8 km

0,46

0

0,46

0

GINOP forrásból
finanszírozható

11.

Debrecen–
Berettyóújfalu–
Nagyvárad útvonal
hiányzó szakasza
(Tépe–Berettyóújfalu)

10 km

0,90

0,04

0,10

0,76

Tervezés
folyamatban

12.

Tokaj–Tiszabecs
kerékpáros útvonal

40 km

0,60

0,60

0

0

13.

Összesen:

473 km

27,23

0,64

10,885

15,705
”
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A Kormány 1442/2017. (VII. 4.) Korm. határozata
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálatainak a kormányablakokban történő kialakításához,
a feladatellátás informatikai feltételeinek megteremtéséhez szükséges forrás biztosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálatainak kormányablak helyszíneken megvalósuló
elhelyezéséhez kapcsolódóan, az ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásához szükséges informatikai feltételek
biztosítása érdekében elrendeli a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
1. Célelőirányzatok alcím, 66. Kormányablak program megvalósítása jogcímcsoport terhére egyszeri jelleggel
135 849,0 ezer forint átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport
javára az 1. melléklet szerint.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2017.

Államháztartási
egyedi
azonosító

ezer forintban
KIADÁSOK

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

30

349617
XIV.

20

347762

Alcím
szám

1

1

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

66

56

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme
Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat neve

K6

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Kormányablak program megvalósítása
Beruházások

K3

Belügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célfeladatok
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
Dologi kiadások

A
módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A
módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

-135 849

135 849

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási
egyedi
azonosító

ezer forintban
BEVÉTEL

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám
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1. melléklet az 1442/2017. (VII. 4.) Korm. határozathoz

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Módosítás
(+/-)

A
módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A
módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat neve

A
módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

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

TÁMOGATÁS
Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

30

349617
XIV.
347762

20

Alcím
szám

1

1

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Kiemelt előirányzat neve

66

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Kormányablak program megvalósítása

56

Belügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célfeladatok
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A módosítás jogcíme

A
módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

-135 849

135 849

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Fejezetet irányító szerv
1 példány
1 példány
Állami Számvevőszék
1 példány
Magyar Államkincstár
2 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

időarányos
teljesítményarányos
egyéb:
azonnal

Összesen

135 849

I.
n.év

II.
n.év

III.
n.év

IV.
n.év

135 849

10387

10388
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A Kormány 1443/2017. (VII. 4.) Korm. határozata
a Bejárható Magyarország Keretprogramról szóló 1184/2013. (IV. 9.) Korm. határozat módosításáról
A Bejárható Magyarország Keretprogramról szóló 1184/2013. (IV. 9.) Korm. határozat bevezető részében
a „túrakenuzást” szövegrész helyébe a „túrakenuzást és elektromos hajózást” szöveg lép.
		

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.

