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A Kormány 1768/2013. (X. 25.) Korm. határozata

a 2014–2020 vidékfejlesztési program elindításával összefüggő �nanszírozási kérdésekről

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111/E. § (4) bekezdése alapján

 1. felhatalmazza a vidékfejlesztési minisztert, hogy a 2014–2020 vidékfejlesztési program vonatkozásában 2014. évre 

40 149,6 millió forint összegben nemzeti kockázatra kötelezettséget vállaljon;

 2. az  1.  pontban foglaltak teljesítése érdekében felhívja a  vidékfejlesztési minisztert, hogy a  humánerőforrás 

folyamatos biztosítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: vidékfejlesztési miniszter

Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1769/2013. (X. 25.) Korm. határozata

a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark fejlesztéséről

A Kormány

 1. egyetért a  Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark fejlesztésének 

(a  továbbiakban: Beruházás) – 3gyelemmel arra, hogy az  egyetem kiemelt felsőoktatási intézmény – 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításával;

 2. egyetért azzal, hogy a  Beruházásra a  Moholy-Nagy Művészeti Egyetem állami tulajdonban álló, Budapest Főváros 

XII. kerület 10947/1. helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a  Budapest Főváros XII. kerület Zugligeti út 

9–25. szám alatt található ingatlanán – illetve annak a Beruházás megvalósításához szükséges részén – a meglévő 

felépítmények szükség szerinti bontását követően, állami beruházás formájában, az  a) és b)  pont szerinti 

ütemezéssel és határidők 3gyelembevételével kerüljön sor:

a) első ütem – Műhelyház, Műteremház, Médiaház 2013–2015 között,

b) második ütem – Kutatóbázis, Akadémiai épület, Főépület, Gondűző, kiegészítő beruházások 

2014–2017 között;

 3. egyetért azzal, hogy a  Beruházás megvalósítására az  első és második ütem vonatkozásában 2013–2017. években 

kerül sor összesen legfeljebb bruttó 10 608,5 millió forint keretösszegben;

 4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az 1. és 2. pontban foglalt feladatok végrehajtása érdekében tegye 

meg a szükséges intézkedéseket;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos

 5. egyetért azzal, hogy a Beruházás építtetője a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem legyen;

 6. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét és a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a  Beruházás első 

és második üteme vonatkozásában 2015–2017. években összesen legfeljebb bruttó 6649 millió forint keretösszegű 

fejlesztési források ütemezett rendelkezésre állásáról az egyes költségvetési években;

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: folyamatos

 7. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy készítsen részletes előterjesztést a  Beruházás üzemeltetési 

költségeiről.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2014. március 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök


