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Kormányrendeletek

A Kormány 206/2018. (XI. 10.) Korm. rendelete
a Magyarságkutató Intézet létrehozásáról és az azzal összefüggő jogszabályok módosításáról
A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 6. § tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 8. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 9. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Magyarságkutató Intézet jogállása
1. §		
A Magyarságkutató Intézet (a továbbiakban: Intézet) a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)
irányítása alá tartozó, önálló gazdasági szervezettel rendelkező központi költségvetési szerv.
2. §

(1) Az Intézetet főigazgató vezeti.
(2) A főigazgatót munkájában három főigazgató-helyettes és egy gazdasági vezető segíti. A főigazgatót, a főigazgatóhelyetteseket és a gazdasági vezetőt a miniszter bízza meg és menti fel. A főigazgató-helyettesek, valamint
a gazdasági vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja.

2. A Magyarságkutató Intézet feladatai
3. §

(1) Az Intézet a következő feladatokat látja el:
1.
a honfoglalás előtti magyar történelem, a magyarság őstörténetének interdiszciplináris kutatása,
2.
az V–IX. századi sztyeppeközösségek kutatása,
3.
a honfoglalással, valamint a magyar középkorral kapcsolatos interdiszciplináris kutatások,
4.
a kelet-európai térség egyes részeinek VIII–X. századi történeti-földrajzi tájrekonstrukciója,
5.
a magyarság történelméből származó hazai és külföldi, elbeszélő és írott levéltári forráskutatás,
6.
vallástörténeti kutatások,
7.
néprajzi és népzenei kutatások,
8.
oktatási és képzési tevékenység, részvétel a kulturális turizmus, vallás- és zarándoklatturizmus fejlesztésében,
9.
angol és magyar nyelvű folyóirat kiadása,
10.
archeogenetikai kutatások,
11.
a korai magyar történelem helyének vizsgálata a XXI. századi magyar önazonosságtudatban,
12.
középtávú magyar nyelvstratégia kidolgozásának irányítása és felügyelete,
13.
a magyar nyelv belső szerkezetének, sajátosságainak, működésének, a magyar kultúra egészével való
összefüggésének kutatása és annak eredményének alkalmazása a köznevelésben,
14.
nyelvtörténeti kutatások végzése, nyelvi adattárak fejlesztésének ösztönzése,
15.
a nyelvszerkezeti és a nyelvhasználati kutatások terén a különböző szaknyelvek, terminológiák tudatos
fejlesztésének koordinálása, a határon túli és az anyaországi magyar nyelvű terminológia összehasonlító
kutatása, összehasonlító terminológiai szótárak összeállítása,
16.
szakértői állásfoglalások készítése nyelvpolitikai kérdésekben a közigazgatás és a közmédia részére,
17.
a magyar nyelvi tankönyvprogram fejlesztésében való részvétel, nyelvészeti szakmai alapjainak
kidolgozása, különösen gyermekbarát, az otthonról hozott anyanyelvi készségeket fejlesztő általános iskolai
nyelvtankönyvek szakmai alapvetése kidolgozásának összehangolása a magyar kultúra egészével,
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18.

a magyar szórványok, magyar nyelvjárások, rétegnyelvek, határon túli nyelvváltozatok, kisebbségben élő
nyelvrokon népek helyzetének vizsgálata,
19.
a magyar nyelvi értékvesztéssel szemben irányelvek kidolgozása a Kormány számára,
20.
szakmai és nemzetközi kerekasztal-megbeszélések, nyári kurzusok és – kiemelten határon túli magyaroknak –
nyári egyetemek szervezése, nyelvi kulturális napok társszervezése az adott feladathoz szükséges
körben, együttműködve az illetékes hazai és Kárpát-medencei szervekkel, szervezetekkel, felsőoktatási
intézményekkel,
21.
a magyar nyelv digitális, hálózati térben való fennmaradásával összefüggő kutatások szervezése,
22.
a fordítás, a többnyelvűség és az ezzel összefüggő lokalizációs tevékenységgel kapcsolatos programok
tanulmányozása, ösztönzése, kidolgozása,
23.
a nyelvművelő tevékenység ösztönzése,
24.
az 1–23. pontok szerinti feladatok tekintetében maradandót alkotó jeles kutatók hagyatékának, szellemi
örökségének gondozása, a kutatási anyagok digitalizálása,
25.
a magyar identitás, hazaszeretet kifejeződésének történelmi bemutatása a magyar történelem korábbi
évszázadaiból,
26.
hagyományőrző események, konferenciák, rendezvények, alkotások, médiumok támogatása, valamint
27.
a Kormány által normatív határozatban meghatározott egyéb, a tevékenységi körébe tartozó feladatok.
(2) Az Intézet tevékenységét nemzeti és nemzetközi működési körben látja el.
(3) Az Intézet főigazgatója meghatározott célból, feladatkörében eljárva az állami szervektől, szervezetektől
személyes adatnak nem minősülő adatokat, információkat, elemzéseket kérhet, a kapcsolódó dokumentumokba
− a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően − betekinthet, azokról másolatot kérhet.

3. Záró rendelkezések
4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1–2. §, a 3. § (1) bekezdés 1–11. pontja és a 3. § (1) bekezdés 24–25. pontja 2019. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 3. § (1) bekezdés 12–23. pontja, a 6. §, a 9. § b) pontja és a 10. § 2019. január 2-án lép hatályba.

5. §

(1) A Magyar Nyelvstratégiai Intézet 2019. január 2-án az Intézetbe történő beolvadással megszűnik.
(2) A beolvadás napjával a kormánytisztviselők, kormányzati ügykezelők közszolgálati jogviszonya közalkalmazotti
jogviszonnyá alakul át, jogviszonyuk és a munkavállalók munkaviszonya folyamatosnak tekintendő.
(3) A jogutódlással kapcsolatos részletes rendelkezéseket a felek közötti átadás-átvételi megállapodás rögzíti.
(4) A Magyar Nyelvstratégiai Intézet 2019. január 2-án köteles azon vagyonelemeket, amelyek a beolvadás napját
követő naptól az Intézet feladatellátását szolgálják, az általa felvett – a vagyonelemek mennyiségét, tényleges
előfordulásának helyét és az átadás-átvételi megállapodásban meghatározott fordulónap szerinti nettó könyv
szerinti értékét tartalmazó – tételes leltár alapján az Intézet részére átadni, azzal, hogy az átadott vagyonelemek
átadás napja szerinti állapotáról az Intézet köteles mennyiségi és értékbeni leltárt felvenni. A hitelesített leltárt
az Intézet a vagyonelemek átvételét követő hatvanadik napig köteles a vagyonelemek feletti tulajdonosi
jogokat gyakorló szervezetnek megküldeni, valamint kezdeményezni az átvett vagyonelemek tekintetében
a vagyonkezelési szerződés megkötését.
(5) A Magyar Nyelvstratégiai Intézet
a)
e rendelet hatálybalépésének napjától 2019. január 1. napjáig új kötelezettséget a miniszter engedélye nélkül
nem vállalhat,
b)
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt nem létesíthet.

6. §

(1) A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet
a)
1. melléklet 14. pontjában a „Magyar Nyelvstratégiai Intézet” szövegrész helyébe a „Magyarságkutató Intézet”
szöveg,
b)
3. melléklet 8. pontjában a „Magyar Nyelvstratégiai Intézet” szövegrész helyébe a „Magyarságkutató Intézet”
szöveg
lép.
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7. §		
A Magyar Nyelvstratégiai Intézet létrehozásáról szóló 55/2014. (III. 4.) Korm. rendelet 1. §-ában a „kormányzati
társadalmi kapcsolatok összehangolásáért” szövegrész helyébe a „kultúráért” szöveg lép.
8. §		
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete
az 1. melléklet szerint módosul.
9. §		
Hatályát veszti az R. 1. melléklet
a)
B) pontjában foglalt táblázat 2. sora,
b)
H) pontjában foglalt táblázat 10. sora.
10. §		
Hatályát veszti a Magyar Nyelvstratégiai Intézet létrehozásáról szóló 55/2014. (III. 4.) Korm. rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 206/2018. (XI. 10.) Korm. rendelethez
Az R. 1. melléklet H) pontjában foglalt táblázat a következő 10. sorral egészül ki:

1

(A

B

A központi államigazgatási szerv neve

A miniszter hatásköre)

10 Magyar Nyelvstratégiai Intézet

irányítás

A Kormány 207/2018. (XI. 10.) Korm. rendelete
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
és a Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
módosítása
1. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. §-a a következő
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A helyi önkormányzat és az általa alapított költségvetési szerv, a helyi nemzetiségi önkormányzat és az általa
alapított költségvetési szerv, az önkormányzati társulás és az általa alapított költségvetési szerv és a Kincstár
közötti megállapodás alapján a Kincstár is elláthatja az (1) bekezdés a) pontjában foglalt egyes feladatokat.
A megállapodásnak tartalmaznia kell az (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatok részletes munkamegosztását és
az ehhez kapcsolódó felelősségi köröket.”
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2. A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 8. §-a
a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A Kormány
a) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
9. § (2a) bekezdésében meghatározott kincstári feladatok ellátására a Kincstár 1. melléklet szerinti területi szerveit,
b) azon helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás és az általuk irányított
költségvetési szervek tekintetében, ahol az Ávr. 9. § (2a) bekezdése alapján a Kincstár látja el az Ávr. 9. § (1) bekezdés
a) pontjában foglalt egyes feladatokat, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
68/B. §-a szerinti kincstári ellenőrzési feladatok ellátására a Kincstár 5. § (1) bekezdése szerinti központi szervét
jelöli ki.
(2b) Az elnök, az elnökhelyettes és a Kincstár központi szervének más alkalmazottja a területi szervek igazgatóját,
más vezetőit és ügyintézőit az Ávr. 9. § (2a) bekezdésében szabályozott feladatok ellátása során nem utasíthatja.”
3. §		
A Kormányrendelet 9. § (2) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
[A Kincstár az Áht.-ban és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben
meghatározott feladatai körében]
„m) külön megállapodás alapján ellátja az Ávr. 9. § (2a) bekezdésében megjelölt feladatokat.”
4. §		
A Kormányrendelet
a)
9. § (1) bekezdésében az „államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)” szövegrész
helyébe az „Áht.” szöveg és
b)
9. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.)” szövegrész helyébe az „Ávr.-ben” szöveg
lép.

3. Hatályba léptető rendelkezések
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 208/2018. (XI. 10.) Korm. rendelete
a miskolctapolcai fürdő és környezetének fejlesztésével 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), d) és f ) pontjában,
a 4. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 4. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) 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 a Miskolctapolca és
környezetének fejlesztésére irányuló beruházással (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, a Miskolc II. kerület
belterület 45578 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, valamint a (2) bekezdés szerinti ingatlanokon megvalósuló,
az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.
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(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek
a)
a Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó közmű csatlakozási munkák érdekében az (1) bekezdés szerinti
ingatlantól 200 méteres távolságon belül elhelyezkedő szomszédos ingatlanokat érintik, valamint
b)
a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.
2. §		
A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó
kormánymegbízottként a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
3. §

(1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési
határidő – a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság eljárása kivételével, illetve ha jogszabály
rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.
(2) A Beruházás megvalósításával összefüggő 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 rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap.

4. §		
A Beruházással összefüggésben
a)
építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b)
településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és
c)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 208/2018. (XI. 10.) Korm. rendelethez
A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekké nyilvánított
közigazgatási hatósági ügyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,
építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések
engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
műszaki biztonsági hatósági feladat- és hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi
hatósági engedélyezési eljárások,
műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
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tűzvédelmi hatósági eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
közegészségügyi hatósági eljárások,
területrendezési hatósági eljárások,
azok az 1–18. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, melyek a Beruházás
megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához közvetlenül szükségesek,
az 1–19. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1560/2018. (XI. 10.) Korm. határozata
a Magyarságkutató Intézet létrehozásáról és az azzal összefüggő intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért a magyarság őstörténetének modern interdiszciplináris módszerekkel történő feltárására, kutatási
eredményeinek megismertetésére, az e tárgyban maradandót alkotó jeles kutatók hagyatékának, szellemi
örökségének gondozására, valamint a kutatási anyagok digitalizálására hivatott Magyarságkutató Intézet
(a továbbiakban: Intézet) 2019. január 1-jei hatállyal történő létrehozásával;
2. egyetért a Magyar Nyelvstratégiai Intézet (a továbbiakban: MANYSI) címrendi besorolásának megváltoztatásával,
és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva – 2018. november 15-i fordulónappal – a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: 2018. évi Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 10. Magyar
Nyelvstratégiai Intézet cím besorolását a 2018. évi Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,
15. Magyar Nyelvstratégiai Intézet címre változtatja;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Magyar Államkincstár útján intézkedjen a 2. pont szerinti címrendi változás
2018. január 1-jei határnappal történő átvezetéséről és egyidejűleg az átrendezés időpontjáig végrehajtott évközi
előirányzat-módosítások, teljesítési adatok és a kapcsolódó költségvetési maradványok átvezetéséről;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
2018. november 15.
4. egyetért a MANYSI-nak az Intézetbe 2019. január 2-ával történő beolvadásával;
5. az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – 2019. január 1-jei fordulónappal – a Magyarország
2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: 2019. évi Kvtv.) 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 10. Magyar Nyelvstratégiai Intézet cím besorolását a 2019. évi Kvtv. 1. melléklet
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 15. Egyéb kutatóintézetek címre változtatja;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. január 5.
6. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Magyar Államkincstár útján intézkedjen az 5. pont szerinti címrendi változás
2019. január 1-jei határnappal történő átvezetéséről;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
2019. január 5.
7. az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 2019. évi Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 15. Egyéb kutatóintézetek cím elnevezését 2019. január 2-i fordulónappal a XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 15. Magyarságkutató Intézet címre változtatja;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. január 5.
8. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
útján gondoskodjon az Intézet elhelyezéséhez szükséges ingatlan biztosításáról.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1561/2018. (XI. 10.) Korm. határozata
egyes állami tulajdonú ingóságok tulajdonjogának a moldovai Védelmi Minisztérium Diagnosztikai Központ
részére történő ingyenes átruházásáról
A Kormány, figyelemmel az Észak-atlanti Szerződés Szervezetével aláírt „Békepartnerség” program
Keretdokumentumának törvénybe iktatásáról, és annak a Magyar Köztársaság által történő végrehajtásáról
szóló 1995. évi LXVII. törvénnyel kihirdetett „Békepartnerség” Programban (PfP) történő részvételből eredő
kötelezettségek teljesítése érdekében a partnerországok – kiemelten Moldova – számára a biztonsági és védelmi
reformok megvalósításában történő segítségnyújtási kötelezettségének teljesítése, valamint Moldova Tervezési és
Felülvizsgálati Folyamatban (PARP) foglalt céljainak elérése érdekében, és az 1997. évi XXXVII. törvénnyel kihirdetett,
a Magyar Köztársaság és a Moldovai Köztársaság között Budapesten, 1995. április 19-én aláírt, a baráti kapcsolatok
és együttműködés alapjairól szóló Szerződésre,
a)
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés a) pontja és (3) bekezdése, továbbá
az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 50. § (1a) és (1b) bekezdése
alapján dönt az állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében álló, 1. melléklet
szerinti vagyonelemek ingyenes tulajdonba adásáról a moldovai Védelmi Minisztérium Diagnosztikai
Központ részére,
b)
felhívja a honvédelmi minisztert, hogy az átadás-átvétel megvalósítása érdekében vegye fel a kapcsolatot
a kijelölt átvevővel, és gondoskodjon az átadás-átvétel lebonyolításáról.
Felelős:
honvédelmi miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1561/2018. (XI. 10.) Korm. határozathoz
A moldovai Védelmi Minisztérium Diagnosztikai Központ részére ingyenesen átadásra kerülő
állami vagyon jegyzéke
1. Röntgen rétegfelvétel szerkezet SIEMENS SOMATOM EMOTION 6 CT, egyedi azonosító: 43805-CT;
2. Signa 1,5 T Texc. HD MRISIGNA 1,5T EXCITE HD ADVANTAGE MRI, egyedi azonosító: R4774 (HU1099MR1).

A Kormány 1562/2018. (XI. 10.) Korm. határozata
a helyi önkormányzatok és az általuk alapított költségvetési szervek, a helyi nemzetiségi önkormányzatok
és az általuk alapított költségvetési szervek, valamint az önkormányzati társulások és az általuk alapított
költségvetési szervek részére biztosított kincstári könyvvezetési szolgáltatás kialakításáról
A Kormány
1. egyetért a helyi önkormányzat és az általa alapított költségvetési szerv, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat
és az általa alapított költségvetési szerv számára biztosítandó kincstári könyvvezetési szolgáltatás lehetőségének
vizsgálatával;
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2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy
a)
az önkormányzati ASP rendszeren keresztül, a Magyar Államkincstár útján, az IdomSoft Zrt. bevonásával, pilot
projekt keretében biztosítsa a kincstári könyvvezetési szolgáltatás lehetőségét a pilot projektben részt vevő,
háromezer fő lakosságszámot el nem érő települési önkormányzatok és költségvetési szerveik, a nemzetiségi
önkormányzatok és költségvetési szerveik, valamint az önkormányzati társulások és költségvetési szerveik
számára,
b)
a pilot projekt tapasztalatairól számoljon be, és készítsen javaslatot a Kormány részére a kincstári
könyvvezetési szolgáltatás országos kiterjesztésének lehetőségeiről.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
az a) pont tekintetében 2019. március 31.
a b) pont tekintetében 2020. június 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1563/2018. (XI. 10.) Korm. határozata
egyes kiemelt projekteknek az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretében
előkészítési célú projektként történő nevesítéséről, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány hozzájárul
a)
a „H5–H6/H7 vonalak összekötése – az észak–déli városi-elővárosi gyorsvasút fejlesztésének előkészítése”
című, valamint
b)
a „Budapest vasúti átjárhatósága: új vasúti összekötő alagút létesítésének, a fejpályaudvarok és budapesti
vonalszakaszok fejlesztésének, Budapest vasúti átjárhatóságának és a vasútüzem működési körülményei
fejlesztésének előkészítése” című
kiemelt projekteknek az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretében előkészítési célú
projektként történő nevesítéséhez.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016.
(V. 18.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat] 2. melléklete az 1. melléklet szerint
módosul.
4. Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat
a)
1. pont f ) alpont fab) alpontjában a „111,93%-áig” szövegrész helyébe a „119,1%-áig” szöveg,
b)
1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat C:2 mezőjében a „236,235” szövegrész helyébe a „251,374” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1563/2018. (XI. 10.) Korm. határozathoz
Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 76a. és 76b. sorral egészül ki:
(A)
(1.)

(Felhívás azonosító
jele)

(B)

(C)

(D)

(E)

[Projekt indikatív
(Projekt megnevezése)

(Támogatást igénylő neve)

támogatási kerete

(Szakmai elvárások)

(Mrd Ft)]

„
76a.

IKOP-3.1.0-15

H5–H6/H7 vonalak
összekötése –
az észak–déli
városi-elővárosi
gyorsvasút
fejlesztésének
előkészítése

KKBK Kiemelt
Kormányzati Beruházások
Központja Nonprofit
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
(a továbbiakban:
KKBK Nonprofit Zrt.;
konzorciumvezető) és
a MÁV-HÉV Helyiérdekű
Vasút Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
konzorciuma

13,7
(támogatási
intenzitás:
100%)

H5 HÉV-vonal
Békásmegyer–Szentendre
szakasza, valamint a H6/H7
HÉV-vonalak rekonstrukciójának
és utóbbiak Kálvin térig történő
meghosszabbításának teljes
körű előkészítése, a kivitelezésre
irányuló közbeszerzési
eljárás megindításához
szükséges tartalmú és
részletezettségű terveinek,
tenderdokumentációjának
elkészítése, továbbá az északi és
déli HÉV-vonalak összekötésének
Részletes Megvalósíthatósági
Tanulmány szintű előkészítése.

76b.

IKOP-3.1.0-15

Budapest vasúti
átjárhatósága:
új vasúti
összekötő alagút
létesítésének,
a fejpályaudvarok
és budapesti
vonalszakaszok
fejlesztésének,
Budapest vasúti
átjárhatóságának
és a vasútüzem
működési
körülményei
fejlesztésének
előkészítése

KKBK Nonprofit Zrt.
(konzorciumvezető) és
a NIF Zrt. konzorciuma

2,0
(támogatási
intenzitás:
100%)

Déli pályaudvar térségén keresztül
a Nyugati pályaudvarhoz vezető
„vasúti összekötő alagút”
megépítése és az így növekvő
szerepű Nyugati pályaudvar
központi pályaudvarrá alakítása,
egyidejűleg a fejpályaudvari
rendszer átalakítása és az így
vasúti üzem alól felszabaduló
területek funkcióváltása Részletes
Megvalósíthatósági Tanulmány
szintű előkészítése.

”

31348

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 172. szám

A Kormány 1564/2018. (XI. 10.) Korm. határozata
a budapesti vasúti pályaudvari rendszer fejlesztésének irányairól
A Kormány
1. egyetért Budapesten és térségében
a)
a vasút egyéni közlekedéssel szembeni versenyképességének növelésével,
b)
a vasút személyszállítási funkciójában rejlő lehetőségek kihasználásával a városi és elővárosi közlekedésben,
c)
a Budapest fejlettségéhez mérten méltatlan állapotú vasúti pályaudvari rendszer megújításával,
d)
a hiányzó hálózati kapcsolatok és megállók építésével,
e)
a vasút városi közösségi közlekedési hálózatba való teljes körű integrációjával,
f)
Budapest átjárhatóságának fejlesztésével és a Duna két partját összekötő új vasúti kapcsolatok létesítésével,
valamint
g)
a fővárosi vasúti pályaudvarok felszabadítható üzemi területeinek funkcióváltásával, városfejlesztési célú
hasznosításával
(a továbbiakban együtt: fejlesztési célok);
2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy
a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszterrel együttműködve, a fejlesztési célok megvalósítása
érdekében készítsenek teljes körű, a városfejlesztési, közlekedési, vasúttechnológiai és környezetvédelmi
szempontokra is kiterjedő Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányt (a továbbiakban: Részletes Megvalósíthatósági
Tanulmány), amely – az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) forrása által társfinanszírozott, „Budapest Rail
Node Strategic Development Study” című projekt keretében elkészítendő vasúti átjárhatósági tanulmánnyal
összhangban – javaslatot tesz:
a)
Budapest kelet–nyugati vasúti átjárhatósága bővítésére, a Déli pályaudvar térségén keresztül a Nyugati
pályaudvarhoz vezető „vasúti összekötő alagút” megépítésére és az így növekvő szerepű Nyugati pályaudvar
központi pályaudvarrá alakítására,
b)
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) forrása által társfinanszírozott Déli összekötő vasúti hídhoz
kapcsolódó Déli Körvasútnak új megállóhelyekkel az új budapesti vasúti hálózati koncepcióba illesztésére,
c)
az a) és b) alpont szerinti fejlesztések eredményeként a megváltozó szerephez illeszkedő fejpályaudvari
fejlesztési koncepcióra a Keleti pályaudvarra vonatkozóan,
d)
a fejpályaudvarok és a bevezető vasúti vonalszakaszok mentén lévő vasúti rozsdaövezetek funkcióváltására,
városfejlesztési célú hasznosítására, kiemelten a fejlesztési célok megvalósítása nyomán fokozatosan
felszabaduló Déli pályaudvar teljes területére, a Nyugati pályaudvar és a Keleti pályaudvar menti, valamint
az azokhoz vezető belterületi vasúti vonalszakaszok mentén felszabadítható területekre,
e)
az a)–d) alpont szerinti infrastrukturális célokhoz igazodó, a korszerű vasútüzem lebonyolításához szükséges
átfogó, új menetrendi koncepcióra, valamint ez alapján a vasúti hálózati rendszer átalakításából eredően
a vasúti tárolási, karbantartási és javítási infrastruktúra elhelyezését tartalmazó üzemeltetési koncepcióra,
f)
az új, a városi kapcsolatokat javító vasúti megállóhelyekre az elővárosi vasútvonalak és a fővárosi
tömegközlekedési hálózat találkozási pontjainál, valamint a sűrűn lakott városi övezetekben;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
2020. február 29.
3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy
gondoskodjanak
a)
a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány eredményéről és a szükséges intézkedésekről, előterjesztés
készítéséről és benyújtásáról a Kormány részére, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
bevonásával,
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b)

a Déli Körvasút fejlesztése és kapacitásbővítése projekt – azaz a Budapest-Kelenföld és Ferencváros
vasútállomások között háromvágányú kapcsolat, Kelenföld és Ferencváros állomásokon kiegészítő
állomási kapacitásbővítés, továbbá a Nádorkert, a Közvágóhíd és a Népliget térségében elővárosi megállók
kialakítása – engedélyezési terv és kapcsolódó tenderdokumentáció szintű részletességgel történő
megtervezéséről és előkészítéséről, a központi költségvetésből finanszírozott kulcsfontosságú budapesti
kötöttpályás közlekedési projektekről szóló 1655/2017. (IX. 13.) Korm. határozat által biztosított források
terhére, a vonatkozó támogatási szerződés módosításával;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
az a) alpont esetében 2020. március 31.
a b) alpont esetében 2019. május 31.
4. egyetért azzal, hogy a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány a 2014–2020 közötti programozási időszakban
az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 3.1. beruházási prioritás pénzügyi keretének terhére valósuljon
meg, és felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a vonatkozó támogatási
szerződésnek a Miniszterelnökséget vezető miniszter egyetértésével történő megkötéséről;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
5. a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány megvalósítására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatására
a 4. pont szerinti támogatási szerződésben maximálisan adható támogatási előleget 50 000 000 forint összegben
határozza meg;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a támogatási szerződés megkötésével egyidejűleg
6. egyetért a 3. pont b) alpontja szerinti Déli Körvasút fejlesztése és kapacitásbővítése projekt megvalósítása kiemelt
prioritásként történő szerepeltetésével – amennyiben arra technikai lehetőség mutatkozik – a 2021–2027 közötti
európai uniós programozási időszakban megvalósítani tervezett közlekedési beruházások között, és felhívja
a Miniszterelnökséget vezető minisztert és az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy tegyék meg
az ehhez szükséges intézkedéseket.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a 2021–2027 közötti európai uniós programozási időszak közlekedési operatív program
tervezése keretében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1565/2018. (XI. 10.) Korm. határozata
a budapesti elővárosi gyorsvasúti vonalak (HÉV) egységes rendszerben történő fejlesztéséről
A Kormány
1. egyetért a meglévő fővárosi HÉV-vonalak, az infrastruktúra és a járműpark teljes felújításával, bővítésével,
az elővárosi gyorsvasúti integrációjával megvalósuló Ráckeve/Csepel/Kunszentmiklós–Tass–Budapest, Kálvin tér –
Nyugati pályaudvar térsége – Óbuda-Békásmegyer – Szentendre/Esztergom új átmenő városi-elővárosi gyorsvasúti
tengely létrehozásával (a továbbiakban együtt: fejlesztési cél) és az annak ütemezett megvalósítása érdekében
szükséges előkészítő munkák megkezdésével;
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2. a fejlesztési cél megvalósítása első ütemeként egyetért
a)
a H6 Budapest–Ráckeve és a H7 Boráros tér – Csepel vonalak elővárosi gyorsvasúti üzemű, a vonatkozó állami
és fővárosi városfejlesztési célkitűzésekkel is összhangban megvalósítandó átfogó fejlesztésével, valamint
teljes körű felújításával, a vonalak Budapest, Kálvin térig mélyvezetésben történő meghosszabbításával,
b)
a H5 Batthyány tér – Szentendre vonal Békásmegyer–Szentendre közötti vonalszakaszának felújításával,
egyben a H5 teljes vonala állomási, megállóhelyi, utastájékoztatási infrastruktúrájának megújításával,
c)
a H5 és H6–H7 vonalak teljes értékű távlati összekapcsolásához szükséges megvalósíthatósági tanulmány
elkészítésével;
3. a fejlesztési cél első ütemével kapcsolatos feladatok teljesítése érdekében felhívja a Miniszterelnökséget vezető
minisztert, hogy – a központi költségvetésből finanszírozott kulcsfontosságú budapesti kötöttpályás közlekedési
projektekről szóló 1655/2017. (IX. 13.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1655/2017. (IX. 13.) Korm. határozat]
1. melléklet 3. és 4. pontjában meghatározott feladatokhoz igazodva – gondoskodjon
a)
a H6, H7 vonalak elővárosi gyorsvasúti üzemmódú fejlesztése, teljes körű felújítása engedélyezési terv, kiviteli
terv és kapcsolódó tenderdokumentáció szintű részletességgel történő megtervezésének, előkészítésének
megkezdéséről,
b)
a H6, H7 vonalak Budapest, Kálvin téri metrócsomópontig tartó, mélyvezetésű közös szakasza a szükséges
csatlakozó műtárgyakkal és felszíni rendezéssel – beleértve a Boráros teret és a Boráros térről délre
felszabaduló Duna-parti szakaszt, összhangban a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program,
valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházások előkészítése és megtervezése érdekében szükséges
intézkedésekről szóló 2017/2016. (XII. 22.) Korm. határozat 3. pontjában elrendelt feladattal – együttes
engedélyezési terv, kiviteli terv és kapcsolódó tenderdokumentáció szintű részletességgel történő
megtervezésének megkezdéséről, olyan technológiai paraméterekkel, hogy az a nagyvasúti elővárosi
motorvonatok menetrendszerű közlekedését is lehetővé tegye a 150-es számú Budapest–Kunszentmiklós–
Tass elővárosi vonal felől,
c)
a városfejlesztési illeszkedés biztosításáról a Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami
feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország
filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő
módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvényben meghatározott Budapest Diákváros–Déli Városkapu
Fejlesztési Programmal érintett szakaszokon, a vonalvezetésre és az állomások kialakítására figyelemmel,
d)
a H5 vonal teljes állomási, megállóhelyi infrastruktúrájának megújítására, akadálymentesítésére,
a Békásmegyer–Szentendre vonalszakasz átfogó felújítására vonatkozóan a tervezés és az előkészítés
engedélyezési terv, kiviteli terv és kapcsolódó tenderdokumentáció szintig bezárólag történő megkezdéséről,
e)
a H5 és a H6–H7 vonalak teljes értékű összekapcsolásának érdekében a Budapest, Kálvin tér – Nyugati
pályaudvar térsége – Buda (H5 vonal) közötti szakasz Részletes Megvalósíthatósági Tanulmánya
elkészítésének megkezdéséről;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
4. egyetért a H8 Budapest–Gödöllő és a H9 Budapest–Csömör vonalak elővárosi gyorsvasúti célú, a városfejlesztéssel is
összhangban megvalósítandó átfogó fejlesztésével, azzal, hogy
a)
a vonalak elővárosi gyorsvasúti üzemmódú fejlesztése kerüljön előkészítésre,
b)
a vonalak infrastruktúrája kerüljön átalakításra a fejlődő és növekvő lakosságszámú fővárosi és agglomerációs
épített környezethez illeszkedően, a területi elvágó hatást jelentősen mérséklendő, az érintett közterületek
nagyvárosi minőségű fejlesztését szem előtt tartva,
c)
vasútforgalmi, településfejlesztési és településszerkezeti szempontból a vonalakon kialakított megállóhelystruktúra felülvizsgálata történjen meg,
d)
a vonalcsoport az Örs vezér terén bekötésre kerüljön az M2 metróvonal meglévő nyomvonalába, és létesüljön
új átszállókapcsolata Törökőrnél a 100a vasútvonallal és Rákosfalvánál a körvasúttal,
e)
kerüljön előkészítésre a Budapest XVII. kerületi, rákoskeresztúri szárnyvonal,
f)
kezdődjön meg a H8 Cinkota–Gödöllő, valamint a H9 Cinkota–Csömör vonalszakaszok felújításának tervezése
úgy, hogy az M2 metróvonal–H8/H9 vonal összekötése, illetve annak megvalósulásáig az eltérő műszaki
kötöttségű gyorsvasúti üzem fenntartása is biztosított legyen;
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5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében,
hogy az 1655/2017. (IX. 13.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat 6. sora szerinti feladat a 4. pontban
meghatározottakkal összhangban kerüljön végrehajtásra;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
6. egyetért a budapesti elővárosi gyorsvasúti vonalakon a teljes körű járműcsere megkezdésével, amelynek keretében
a)
felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, valamint az innovációért és technológiáért felelős minisztert,
hogy a MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MÁV-HÉV
Zrt.) bevonásával kezdje meg annak a járműspecifikációnak a meghatározását, amely a fejlesztési célhoz
maradéktalanul illeszkedve, de annak ütemezett elkészültéig a meglévő vonalakon a szolgáltatási szint
fejlesztését is biztosítva a H5, H6 és H7 vonalakra új járművek beszerzését teszi lehetővé,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
b)
felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, az innovációért és technológiáért felelős minisztert, valamint
a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, tegyék meg a szükséges intézkedéseket
annak érdekében, hogy a MÁV-HÉV Zrt. – az üzemi igények alapján jól ütemezhető mennyiségi tartalékkal
rendelkező feltételes közbeszerzési eljárás keretében – kezdje meg a H5, H6 és H7 vonalakra az a) alpont
szerinti új járművek beszerzését,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
az a) alpont teljesülését követően
c)
felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a járművek beszerzésére irányuló, a b) alpont szerinti
feltételes közbeszerzési eljárás során megismert árajánlatok alapján az innovációért és technológiáért
felelős miniszter és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával nyújtson be
előterjesztést a Kormány részére a járműbeszerzés ütemezése, a források biztosítása és az európai uniós
támogatások bevonásának lehetőségére vonatkozóan,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok megismerését követően azonnal
d)
felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, valamint az innovációért és technológiáért felelős
minisztert, hogy Budapest Főváros Önkormányzata és a MÁV-HÉV Zrt. bevonásával készítsenek a H8 és H9
vonalakra vonatkozó járműcsere-stratégiát, azzal, hogy együttesen teljesüljön az a) alpont szerint specifikált
járművekkel homogén, a lehető legnagyobb mértékben azonos felépítés és adott esetben az eltérő
peronmagasság követelménye, valamint a stratégiának ki kell terjednie az M2 metróvonal–H8/H9 vonalak
összekötése megvalósulásáig biztosítandó gyorsvasúti üzem fenntarthatóságára;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
az a) alpont szerinti járműspecifikáció meghatározásával egyidejűleg
7. egyetért azzal, hogy a 2. és 3. pont szerinti előkészítési feladatok a 2014–2020 közötti európai uniós programozási
időszakban az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 3.1. beruházási prioritás pénzügyi keretének terhére
valósuljanak meg, és felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a vonatkozó
támogatási szerződésnek a Miniszterelnökséget vezető miniszter egyetértésével történő megkötéséről;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
8. a 2. és 3. pontokban meghatározott előkészítési feladatok előkészítésére irányuló feltételes közbeszerzési eljárások
lefolytatására a 7. pont szerinti támogatási szerződésben maximálisan adható támogatási előleget 150 000 000 forint
összegben határozza meg;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a támogatási szerződés megkötésével egyidejűleg
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9. egyetért a H5–H6/H7 gyorsvasúti tengely Budapest, Kálvin térig tartó I. üteme és a projekthez tartozó, erre
az időszakra eső járműbeszerzés kiemelt prioritásként történő szerepeltetésével – amennyiben arra technikai
lehetőség mutatkozik – a 2021–2027 közötti európai uniós programozási időszakban megvalósítani tervezett
közlekedési beruházások között, és felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és az innovációért és
technológiáért felelős minisztert, hogy tegyék meg az ehhez szükséges intézkedéseket.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a 2021–2027 közötti európai uniós programozási időszak közlekedési operatív program
tervezése keretében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1566/2018. (XI. 10.) Korm. határozata
a Debreceni Egyetem vagyonkezelésében lévő földterületek értékesítésével kapcsolatos intézkedésekről és
egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
A Kormány a Debreceni Egyetem vagyonkezelésében lévő, a Debrecen megyei jogú város külterületén található földrészletek
beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1147/2018. (III. 26.) Korm. határozatban szereplő állami ingatlanok Debrecen Megyei
Jogú Város Önkormányzata részére történő értékesítése érdekében
1. felhívja az agrárminisztert, hogy a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) útján gondoskodjon
a Magyar Állam tulajdonában, a Debreceni Egyetem vagyonkezelésében lévő, az 1. melléklet szerinti földterületek
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) részére történő, értékbecsléssel
alátámasztott, csereingatlan biztosításának céljából történő értékesítéséről;
Felelős:
agrárminiszter
Határidő:
2018. november 15.
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. pontban foglaltak végrehajtását követően gondoskodjon az 1. melléklet
szerinti földterületek értékesítéséből származó bevétellel azonos összegű forrás biztosításáról a Debreceni Egyetem
részére az e földterületeken végzett tevékenység, valamint az ott lévő oktatási és kutatási infrastruktúra más,
a Debreceni Egyetem vagyonkezelésében lévő helyszínre történő áttelepítése és a mezőgazdasági gyakorlati képzés
fejlesztése érdekében;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
az 1. pont végrehajtását követően haladéktalanul
3. a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel,
a Debreceni Egyetem Tudományos, Technológiai Innovációs Ipari Parkjának bővítése, fejlesztése érdekében
beruházási célterületté nyilvánítja a Debrecen külterület 0182/6 helyrajzi számú – az Önkormányzat által nem
igényelt – 200 000 m2-es földrészletet, valamint ezen földrészletből a telekalakítási eljárásban hozott döntés
véglegessé válását követően kialakított földrészleteket;
4. felhívja az agrárminisztert, hogy az NFA útján gondoskodjon a más célú hasznosításhoz és a telekalakításhoz
szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a vagyonkezelő részére, a 3. pont szerinti állami tulajdonú
földrészletek más célú hasznosítása érdekében;
Felelős:
agrárminiszter
Határidő:
azonnal
5. felhívja az agrárminisztert, hogy az NFA útján tegye meg a szükséges intézkedéseket a Debrecen külterület 0311/3,
0311/154 és 0319/2 helyrajzi számú ingatlanok Debreceni Egyetem vagyonkezelésébe adása érdekében;
Felelős:
agrárminiszter
Határidő:
Birtokpolitikai Tanács döntését követően azonnal
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6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon arról, hogy a Debreceni Egyetem a 2. pontban
foglaltak szerinti forrást az 1. melléklet szerinti földterületeken végzett agrároktatási és -kutatási tevékenység,
valamint oktatási és kutatási infrastruktúra áttelepítésére és fejlesztésére fordítsa, beleértve a 3. pont szerinti más
célú hasznosítással kapcsolatos földvédelmi járulék megfizetését is.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2. pont végrehajtását követően
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1566/2018. (XI. 10.) Korm. határozathoz
Az 1. pontban meghatározott földrészletek
Debrecen külterület 0169/4, 0169/8, 0170/1, 0179, 0180/1, 0181/2, 0181/5, 0182/6 (az ingatlan teljes területe
347 713 m2, az Önkormányzat által igényelt terület: 147 713 m2), 0207/1, 0207/2, 0208, 0211/55, 0211/56 helyrajzi
számú ingatlanok.

A Kormány 1567/2018. (XI. 10.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a miskolctapolcai fürdő és környezetének fejlesztésével összefüggő
intézkedésekről és a fejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról
A Kormány – figyelemmel a Magyarország Kormánya és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1315/2015. (V. 21.) Korm. határozat 5. pont a) alpontjára –
1. egyetért a Modern Városok Program keretében a miskolctapolcai fürdő és környezetének fejlesztése
(a továbbiakban: Beruházás) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
általi megvalósításával és azzal, hogy a Beruházás mindösszesen 12 700 000 000 forint összegű költségvetési
támogatással valósuljon meg, amelyből – a 2016. évben előkészítésre fordított 300 000 000 forint támogatáson túl –
12 400 000 000 forint felhasználása az alábbi költségvetési évek szerinti bontásban történjen:
a)
a 2018. évben 750 000 000 forint,
b)
a 2019. évben 5 000 000 000 forint,
c)
a 2020. évben 6 650 000 000 forint;
2. egyetért azzal, hogy a 2016. évben nyújtott, a Beruházás előkészítésére fordított támogatás vonatkozásában
a támogatás elszámolása a Kormány részére bemutatott szakmai tartalom szerint történjen;
3. egyetért azzal, hogy a Beruházás megvalósításához a 2018. évben szükséges 750 000 000 forint a Magyarország
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok
Program jogcímcsoport terhére kerüljön biztosításra az Önkormányzat részére;
4. egyetért azzal, hogy a Beruházás megvalósításához a 2019. évben szükséges 5 000 000 000 forint a Magyarország
2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport előirányzat
terhére kerüljön biztosításra az Önkormányzat részére;
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5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos bevonásával –
gondoskodjon a Beruházás megvalósításához a 2020. költségvetési évben szükséges legfeljebb 6 650 000 000 forint
biztosításáról a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetben;
Felelős:
pénzügyminiszter
modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2020. évi központi költségvetés tervezése során
6. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Beruházás megvalósításának támogatása érdekében,
az Önkormányzat részére kiadott támogatói okiratot az 1. pont szerinti többlet költségvetési támogatások
biztosítása érdekében módosítsa, azzal, hogy a támogatói okirat módosítását követően a költségvetési
támogatásból 750 000 000 forintot a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére az Önkormányzat
részére támogatási előlegként folyósítsa;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
7. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
engedélyezi a Miniszterelnökséget vezető miniszter számára, hogy a Beruházás megvalósítása érdekében
a)
a 2019. költségvetési év kiadási előirányzata terhére legfeljebb 5 000 000 000 forint,
b)
a 2020. költségvetési év kiadási előirányzata terhére legfeljebb 6 650 000 000 forint
összeg mértékig éven túli kötelezettséget vállaljon;
8. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Beruházást finanszírozó támogatás nyújtása során
gondoskodjon arról, hogy az Önkormányzat kötelezettséget vállaljon az állami beruházások központi
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 1830/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 3. pontjában foglaltak teljesítésére.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a támogatói okirat módosításakor
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1568/2018. (XI. 10.) Korm. határozata
a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai és a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások
alcím, 25. Átmeneti hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos kiadások jogcímcsoport terhére 1 500 000 000 forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el, a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet,
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 38. Egyéb feladatok alcím, 24. A hulladékgazdálkodási ideiglenes
közszolgáltatás indokolt többletköltségei és kapcsolódó kártalanítása jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

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

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyéb feladatok
A hulladékgazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás indokolt többletköltségei és
362062
24
kapcsolódó kártalanítása
K1
Személyi juttatások
K2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3
Dologi kiadások
XLII.
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
32
Egyéb költségvetési kiadások
1
Vegyes kiadások
348551
25
Átmeneti hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos kiadások
K5
Egyéb működési célú kiadások
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
XVII.

20

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

38

434 488 040
84 725 160
980 786 800
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1. melléklet az 1568/2018. (XI. 10.) Korm. határozathoz

-1 500 000 000
forintban

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XVII.

Cím
szám

20

Alcím
szám

38

362062
Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyéb feladatok
A hulladékgazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás indokolt többletköltségei és
24
kapcsolódó kártalanítása
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

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.

Összesen

1 500 000 000

I. n.év
1 500 000 000

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

II. n.év

III. n.év

IV. n.év
1 500 000 000
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A miniszterelnök 138/2018. (XI. 10.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki
együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki
együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások
eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
5. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert és az igazságügyi minisztert, hogy a Megállapodás létrehozását
követően a Megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét
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.

