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Kormányrendeletek

A Kormány 95/2017. (IV. 27.) Korm. rendelete
a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság
megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában,
valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b), r) és y) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához
szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnoksággal
összefüggésben a Budapest XIV. kerület, 29732/11 helyrajzi számú ingatlanon ideiglenes úszómedence és
kapcsolódó létesítményei építési engedély, örökségvédelmi engedély és örökségvédelmi bejelentés nélkül
elhelyezhetők.”
2. §		
A Korm. rendelet a következő 10. §-sal egészül ki:
„10. § A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság
megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2015. (XII. 28.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 95/2017. (IV. 27.) Korm. rendelettel megállapított 6/A. §-a szerint megvalósított
létesítményeket 2017. december 31-ig meg kell szüntetni.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 96/2017. (IV. 27.) Korm. rendelete
a XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál megrendezésével összefüggő infrastrukturális fejlesztésekre
irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 55/2016. (III. 24.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál megrendezésével összefüggő infrastrukturális fejlesztésekre irányuló
beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és
az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 55/2016. (III. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) a következő
7. §-sal egészül ki:
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„7. § E rendeletnek a XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál megrendezésével összefüggő infrastrukturális
fejlesztésekre irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 55/2016. (III. 24.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 96/2017. (IV. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. r.) módosított 1. § (1) bekezdését a Mód. r.
hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
2. §		
A Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a „10622/9 helyrajzi számú ingatlanon” szövegrész helyébe a „10622/9 és
8712/2 helyrajzi számú ingatlanokon” szöveg lép.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 97/2017. (IV. 27.) Korm. rendelete
a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendeletnek az egyszerű
bejelentés 300 négyzetméternél nagyobb lakóingatlan nem kereskedelmi célú építésére történő
kiterjesztésével összefüggő módosításáról
A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1a) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §
(1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés a következő d) és e) ponttal egészül ki:
[Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti egyszerű
bejelentéshez (a továbbiakban: egyszerű bejelentés) kötött építési tevékenység]
„c) a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó új lakóépület építése, amennyiben az építtető
természetes személy, az építési tevékenységet saját lakhatásának biztosítása céljából végzi és az így megépült új
lakóépület egy lakásnál többet nem tartalmaz,
d) műemlék kivételével meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó bővítésére
irányuló építési tevékenység, amennyiben az építtető természetes személy és az építési tevékenységet saját
lakhatásának biztosítása céljából végzi,
e) az a)–d) pont építési munkáihoz szükséges tereprendezés, támfalépítés.”
(2) Az R. 1. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentése (a továbbiakban: bejelentés)
az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésével valósul meg. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló
kormányrendeletben meghatározottakon túlmenően a készenlétbe helyezés további feltétele
a) a bejelentés mellékleteként az építész tervező által az elektronikus építési naplóba feltöltött, legalább
az 1. melléklet szerinti munkarészekből álló kivitelezési dokumentáció kötelező munkarészei PDF/A formátumban,
b) a 6/E. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat megtétele,
c) a 6/E. § (3) bekezdése szerinti igazolás feltöltése, valamint
d) 300 négyzetméternél nagyobb összes hasznos alapterületű új lakóépület építése vagy bővítése esetén az építtető
teljes bizonyítóerejű magánokiratban tett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy természetes személy és az építési
tevékenységet saját lakhatásának biztosítása céljából végzi.”
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2. §		
Az R. 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Amennyiben az egyszerű bejelentés az 1. § (1) bekezdés c) vagy d) pontja alapján történt, de a bejelentő
nem felel meg az ott leírt feltételeknek, az építésfelügyeleti hatóság haladéktalanul tájékoztatja a bejelentőt, hogy
bejelentése alapján nem jogosult az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésére, és arról, hogy amennyiben
mégis megkezdené, az építésfelügyeleti hatóság vele szemben az engedély nélküli építési tevékenyégre vonatkozó
szabályokat fogja alkalmazni.”
3. §		
Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha
a) az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet bejelentés nélkül végzik,
b) az 1. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerint egyszerű bejelentéssel megkezdett építési tevékenység esetén
az elkészült lakóépület hasznos alapterülete meghaladta a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet, kivéve,
ha így az építőipari kivitelezési tevékenység az 1. § (1) bekezdés c) vagy d) pontja alá esik, vagy
c) az 1. § (1) bekezdés c) vagy d) pontja szerint egyszerű bejelentéssel megkezdett építési tevékenységet nem
természetes személy építtető vagy nem saját lakhatásának biztosítása céljából végzi,
és az Étv. 48/A. § (1) bekezdésében foglaltak teljesülnek, az építtető az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) szerint fennmaradási engedély iránti kérelmet terjeszthet elő.”
4. §		
Az R. a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § Egyszerű bejelentéssel épített, 300 négyzetméternél nagyobb összes hasznos alapterületű lakóépület
esetében, amennyiben az építtető személyében jogutódlás következik be, az új építtetőnek is meg kell felelnie
az 1. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt feltételeknek. Az új építtetőnek haladéktalanul fel kell töltenie az egyszerű
bejelentéssel készenlétbe helyezett elektronikus építési naplóba az 1. § (1a) bekezdés d) pontja szerinti
nyilatkozatot.”
5. §		
Az R. 6. § (3) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A hatósági bizonyítvány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben
meghatározottakon túl tartalmazza)
„f ) azt, hogy a hatósági bizonyítvány kiállításától számított 5 évig az 1. § (1) bekezdés c) vagy d) pontja
szerinti építési tevékenységgel érintett lakóépület rendeltetése akkor sem változtatható meg, ha egyébként
a rendeltetésmódosítás jogszabályi feltételei fennállnak.”
6. §		
Az R.
a)
5. § (4) bekezdésében az „engedélyt kell kérni” szövegrész helyébe az „engedélyt kell kérni, amennyiben
az építtető nem természetes személy és az építési tevékenységet nem a saját lakhatása céljából folytatja”
szöveg,
b)
6. § (3) bekezdés e) pontjában a „mértékét” szövegrész helyébe a „mértékét, valamint” szöveg,
c)
1. melléklet I.9. pontjában az „Épület műszaki berendezéseinek rendszerterve” szövegrész helyébe
az „Épületgépészeti és épületvillamossági rendszerleírás” szöveg
lép.
7. §		
Hatályát veszti az R. 6. § (3) bekezdés d) pontjában a „valamint” szövegrész.
8. §		
Ez a rendelet a kihirdetése napján 20 órakor lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelete
az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f ) pontjában,
a 2. § (3) bekezdése tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 4. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 4. § (2) bekezdése 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. § (1) bekezdés 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 azokat az 1. mellékletben felsorolt
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az Egészséges Budapest Program keretében – a 2. mellékletben szereplő
helyrajzi számú ingatlanokon, illetve az ezen ingatlanokból telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően
kialakított ingatlanokon – megvalósuló beruházásokkal, valamint a kapcsolódó közúti infrastruktúra-fejlesztések
(a továbbiakban együtt: Beruházások) megvalósításával függenek össze.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási
hatósági ügyeket, amelyek
a)
a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
b)
a Beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési munkákra
vonatkoznak.

2. §

(1) A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben – a 2. mellékletben foglalt táblázat 13. sora
szerinti beruházásokkal összefüggő kiemelt jelentőségű ügyek kivételével – koordinációs feladatokat ellátó
kormánymegbízottként a Budapest közigazgatási területén megvalósuló beruházások esetében a Budapest Főváros
Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat, a Pest megyében megvalósuló beruházások esetében a Pest Megyei
Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
(2) A Kormány az 1. melléklet 16. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben – a 2. mellékletben foglalt
táblázat 13. sora szerinti beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kivételével – első fokon eljáró
hatóságként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.
(3) A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben – a 2. mellékletben foglalt táblázat
13. sora szerinti beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kivételével – tűzvédelmi szakkérdésben
elsőfokú eljárásban eljáró szakhatóságként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot
jelöli ki.

3. §

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási
hatósági ügyekben a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes
szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése
szerint használja fel.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési
határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.
(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály
rövidebbet nem állapít meg, illetve az előzetes vizsgálati eljárás és a környezeti hatásvizsgálati eljárás kivételével –
tizenöt nap.
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(1) A Beruházásokkal összefüggésben
a)
– a (2) bekezdés kivételével – a központi építészeti-műszaki tervtanács véleményét be kell szerezni,
b)
településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és
c)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 12. sora szerinti beruházással összefüggésben építészeti-műszaki tervtanácsi
véleményt nem kell beszerezni.

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 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelethez
A Beruházások megvalósításával összefüggő nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi
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,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
közegészségügyi hatósági eljárások,
erdészeti hatósági eljárások,
földvédelmi hatósági eljárások,
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi
engedélyezési eljárások,
építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések
engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
azok az 1–22. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházások
megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
az 1–23. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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2. melléklet a 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelethez
A Beruházásokkal érintett ingatlanok
A

B

Beruházás megnevezése

(ingatlan-nyilvántartás szerinti

Beruházás azonosító adatai
1.

helyrajzi szám)

2.

SE Kútvölgyi Klinikai Tömb: A Kútvölgyi Tömb teljes felújítása;
„G” épület bővítése; a Kútvölgyi szakrendelő felújítása; Orvostechnikai- és
kórházi informatikai fejlesztések

Budapest
10733/6
Budapest
10168/2
6869/0/A/2
10119/6
10171/3
6836/2
53075

3.

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak: Megmaradó
régi épületek műszaki felújítása; Orvostechnikai- és kórházi informatikai
fejlesztések

13006
15434/9
15433/11
15434/10
15434/11
15440/9
7128/0/A/1
7128/0/A/2
7128/0/A/3
7612/11/A/27

4.

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház: Új „T” épület építése; SBO bővítés; régi
épület felújítása/komfortosítása; Orvostechnikai- és kórházi informatikai
fejlesztések

Budapest
3519/9
3519/10
Budapest
14494/1
1611/22

5.

Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet (ORFI): Műemlékvédelmi
homlokzati rekonstrukció; Rendelőintézet felújítás; Reumatológiai osztály
felújítás/komformosítás; Egészségturisztikai, új tömb építése; Régi épületek
komfortosítása; Orvostechnikai- és kórházi informatikai fejlesztések

14547/5
14481
14493
14519/2
13498/1
14520
14511

6.

Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet (OKTPI): Meglévő
épületek felújítása/komfortosítása/koncentrálása; Új „C” épület építése;
Orvostechnikai- és kórházi informatikai fejlesztések

Budapest
10886/33
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Budapest
38239

7.

Egyesített Szent István és Szent László Kórház és Rendelőintézet (ESZSZK):
Új kórházi tömb építése (Dél-pesti Centrum); Szent István Kórház telephely
épületeinek felújítása; Orvostechnológiai eszközök beszerzése; Kórházi
informatikai fejlesztések

38283/5
38283/6
38283/7
38283/8
38819
164511

8.

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (GOKI): Meglévő épületek
átalakítás/felújítás/komfortosítás; Funkcionális átalakítások; Műszaki/
technológiai fejlesztések; Orvostechnikai- és kórházi informatikai
fejlesztések

Budapest
38288
Budapest
33125

9.

Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ: A Fiumei
úti telephely átköltöztetése a Dél-pesti Centrumba, ehhez kapcsolódó
orvostechnikai- és kórházi informatikai fejlesztések; A többi telephelyen
telephely koncentráció, komfortosítás, új épületek építése, régi épületek
felújítása, orvostechnikai- és kórházi informatikai fejlesztések

33591
33625
33641
34720
34683/0/A/58
104820
Budapest
152172/3
170424/2

10.

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet: Új műtéti, diagnosztikai
és járóbeteg szakellátási tömbépület kialakítása, Egynapos sebészeti
részleg, sürgősségi osztály bővítése; Régi épületek műszaki felújítása és
komfortosítása; A csepeli és az Ady utcai telephely felújítása/komfortosítása;
Orvostechnikai- és kórházi informatikai fejlesztések

177441
182640/1
182640/2
182649
209578
210336
185964/0/A/1
Budapest
39135
41062/1
40578

11.

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet: A központi telephelyen új
tömb épületek építése. A X. és XVII. Ker. Szakrendelő építés és felújítás;
Monor-Gyömrő Szakrendelő integráció; Kazánház átépítés, Kp. telephely –
energetikai rekonstrukció; műszaki állagjavító munkálatok, komfortosítás;
SBO fejlesztés, orvostechnológiai fejlesztések, kórházi informatikai
fejlesztések, parkolóház, helikopter leszálló építése; Gizella telephely –
energetikai rekonstrukció, komfortosítás, gépészeti felújítás, állagjavítás
és funkcionális bővítés; Paula telephely – energetikai rekonstrukció,
komfortosítás, állagjavító munkálatok

38440/23
125393/62/A/1
125393/13
40579
41070
41951/0/A/3
41768/0/A/6
41507/1/A/53
91158/172/A/165
121047/50
127330
121181
128532
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12.

13.

Országos Sportegészségügyi Intézet: Az ingatlan teljes felújítása, fejlesztése
és komfortosítása; fekvő- és járóbeteg-szakellátó funkciókra való alkalmassá
tétel; orvostechnikai- és kórházi informatikai fejlesztések

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (Honvéd Kórház): A Podmaniczky
telephely megszüntetése; az Észak-pesti centrum egy telephelyen való
kialakítása; a Róbert K. körúton új tömb építése; Parkolóház, helikopter
leszálló; orvostechnológiai és kórházinformatikai fejlesztések

4618/6
Budapest
27630
28229
28233
28276

14.

15.

16.

Országos Klinikai Idegtudományi Intézet (OKITI): Új tömb építése; régi
épületekben műszaki felújítás, komfortosítás; Orvostechnikai- és kórházi
informatikai fejlesztések
Szent Margit Kórház: Régi épületek felújítása/komfortosítása; Kp. sterilizáló
felújítás; Műtők átalakítása/felújítása; Művese állomás fejlesztés;
Komfortosítás („A”, „B”, „C” ép.); Orvostechnikai- és kórházi informatikai
fejlesztések; Diagnosztikai egység, MR létrehozása

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház (Kistarcsa): Két új épület építése: járóbeteg
és belgyógyászati; Konyhafelújítás; Komfortosítás, műszaki felújítás
(„A”, „B” ép.); Orvostechnikai- és kórházi informatikai fejlesztések

Budapest
31571/2
31567
Budapest
16237/1
62447
16247/2
Kistarcsa
3144/20
3144/2
3144/16
3144/7
Budapest
39470/73/A/235
31524

17.

Uzsoki utcai Kórház: Klimatizálás; OT (sugárterápia); Új klinikai tömb
építése – régi épületekben komfortosítás; Raktárbázis kialakítás; Energetikai
rekonstrukció; Épület bontások; Orvostechnikai- és kórházi informatikai
fejlesztések

32272
31644
31924/12/A/277
30384
39221/69/A/1
39221/69/A/3

18.

Toldy Ferenc Kórház (Cegléd): Új belgyógyászati szárny építése; Szakrendelő
és tüdőgondozó beköltöztetése; SBO bővítése; Régi épületek felújítása/
komfortosítása, energetikai beruházás; Orvostechnikai- és kórházi
informatikai fejlesztések

Cegléd
161
488
4068/2
4075/1
160

19.

Törökbálinti Tüdőgyógyintézet: Rendelőintézet beruházás befejezése:
CT és orvostechnika fejlesztése; Meglévő épületek komfortosítása;
Orvostechnikai- és kórházi informatikai fejlesztések

20.

Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet: Meglévő épületek
műszaki fejlesztése; Gyógyfürdő/egészségturisztikai beruházás

Törökbálint
22
Ráckeve
6669/1
Nagykőrös
3394/1
1626/1
536
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Vác
365/5

21.

Jávorszky Ödön Kórház (Vác): Új járóbeteg szakrendelő építése; régi
kórházi tömb műszaki felújítása/komfortosítása; Orvostechnikai- és kórházi
informatikai fejlesztések

365/7
365/10
365/3
365/8
365/11
365/6
Visegrád
41/1
42
43

22.

Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház (Visegrád)

1288/1
1293
1294
1295
1296
1297

23.

Károlyi Sándor Kórház

Budapest
73708
71323
Budapest
28112
28111
26395

24.

Nyírő Gyula Kórház – Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet

26978/1
25459/50/A/2
25541/0/A/1
25542/0/A/1
25243/1/A/27
27403/10

25.

Szent Rókus Kórház

Budapest
36434/1
36458/2
Budapest
38716
26085/213
33782
38703/8

26.

Heim Pál Gyermekkórház: Gyermekinfektológiai osztály Madarász utcai
telephelyre való költöztetése

38703/10
26085/158
26085/141/E/377
26085/141/E/378
26085/141/E/379
26085/141/E/376
26543/5
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Budapest
952/2
952/3
952/4
27.

Dél-budai Centrum: Új komplex, szuperkórház építése

952/12
952/13
952/14
952/15
966
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1232/2017. (IV. 27.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva 582 230 781,0 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem
használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím,
1. Rendkívüli kormányzati intézkedések alcím terhére, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. június 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezetszám

XX.

Címszám

20

271489

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

13
55

335740
XI.
297102

32

Jogcímcsop.
szám

Jogcímszám

Kiemelt
előir.
szám

4

K5

9

K8

1

K5

Fejezetnév

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.
név

Jogcímnév

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Művészeti tevékenységek
Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Miniszterelnökség
Központi kezelésű előirányzatok
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

forintban

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

47 000 000
535 230 781

-582 230 781

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

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezetszám

Címszám

Alcímszám

Jogcímcsop.
szám

Jogcímszám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezetnév

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.
név

Jogcímnév

Fejezetnév

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.
név

Jogcímnév
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1. melléklet az 1232/2017. (IV. 27.) Korm. határozathoz

BEVÉTEL

forintban

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

Kiemelt előirányzat
neve

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

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezetszám

XX.
271489
335740

Címszám

20

Alcímszám

13
55

Jogcímcsop.
szám

Jogcímszám

Kiemelt
előir.
szám

4
9

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Művészeti tevékenységek
Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

forintban

47 000 000
535 230 781

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezet
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb:
azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Összesen

I.n.év
582 230 781

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

582 230 781
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A Kormány 1233/2017. (IV. 27.) Korm. határozata
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján a XLII. A költségvetés
közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím,
28. Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti kiegészítő finanszírozása jogcímcsoport
előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
A Kormány a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
17. §-a, valamint 4. melléklet 2. pontja alapján – a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 31/D. § (13) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel – jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet,
32. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 28. Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép
törvény szerinti kiegészítő finanszírozása jogcímcsoport kiadási előirányzatának 1452,8 millió forint összeggel
történő túllépését.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

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.

