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Kormányrendeletek

A Kormány 193/2018. (X. 15.) Korm. rendelete
a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának
elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány
a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény – 2014. évi X. törvény 20. §-ával megállapított – 28/L. §-ában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása
esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) A tagok a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (a továbbiakban: MMA tv.) alapján havi
életjáradékban részesülnek, amelynek összege:
a) rendes tag esetében 2019. január 1-jétől 350 000 forint/hó,
b) levelező tag esetében 2019. január 1-jétől 280 000 forint/hó.”
2. §		
Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 194/2018. (X. 15.) Korm. rendelete
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletnek a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelettel összefüggő módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 4. 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 [a továbbiakban:
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet] 52. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kötelezettséget vállaló szerv vezetője írásban kötelezettségvállalási joggal ruházhatja fel)
„c) a kormánybiztost és a miniszteri biztost, valamint”
2. §		
A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 194/2018. (X. 15.) Korm. rendelethez
1. A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 10. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(I. Az államháztartás központi alrendszerében)
„10. a központi költségvetés XI. fejezeténél – az a)–c) alpontban meghatározott kivétellel – a Miniszterelnökség és
a Kormánynak a Ktfr. 14. § (1) bekezdése szerinti tagja,
a) a 3., 7., 10. cím, a 30. cím 1. alcím 26., 30. és 31. jogcímcsoport tekintetében a Miniszterelnökség és a Kormánynak
a Ktfr. 32. § (1) bekezdése szerinti tagja,
b) a 32. cím 1–3. és 6. alcím tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 64. § (1) bekezdése szerinti
tagja,
c) a 32. cím 5. alcím 1. jogcímcsoport 1. jogcím tekintetében a Miniszterelnökség és a Kormánynak a Ktfr. 151. §
(1) bekezdése szerinti tagja,”
2. A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 21. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a pont
a következő 21/a. alponttal egészül ki:
(I. Az államháztartás központi alrendszerében)
„21. a központi költségvetés XXII. fejezeténél – a 21/a. alpontban meghatározott kivétellel – a Miniszterelnöki
Kormányiroda és a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára,
21/a. a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal tekintetében a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal és annak elnöke,”

30682

IV.
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 30/2018. (X. 15.) MNB rendelete
az „Az Első világháború befejezése” ezüst emlékérme kibocsátásáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §

(1) A Magyar Nemzeti Bank – az Első világháború befejezésének 100. évfordulója alkalmából – az „Az Első világháború
befejezése” megnevezéssel 10 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás időpontja: 2018. október 16.

2. §

(1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 24 gramm, átmérője 37 mm, széle recézett.
(2) Az emlékérme előlapján, körvonallal határolt középmezőben – az Első világháborúban szembenálló hatalmakat,
valamint a semleges országokat három különböző felületi kiképzéssel megjelenítve – Európa-központú világtérképrészlet ábrázolása látható, melyen az Első világháború magyar katonák részvételével zajlott legjelentősebb
ütközeteit egy-egy csillag és a települések bekeretezett neve jelöli, két különböző betűméretben. A belső körvonalat
követve, lent, középen a „MAGYAR KATONÁK A NAGY HÁBORÚBAN” bekeretezett felirat olvasható. Az emlékérme
szélén, köriratban, fent a „MAGYARORSZÁG” felirat, lent a „10 000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, bal oldalon a „BP.”
verdejel, jobb oldalon a „2018” verési évszám olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az emlékérme hátlapján, körvonallal határolt középmezőben egy lövészároki életkép ábrázolása látható,
az ábrázolás jobb oldali szélén Bitó Balázs tervezőművész mesterjegyével. Az emlékérme szélén, felső köriratban
a „100 ÉVE ÉRT VÉGET AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ”, alsó köriratban az „1918–2018” felirat olvasható. A felső és az alsó
köriratot egymástól elválasztó egy-egy pontban legalább tízszeres nagyítás esetén látható mikroírás került
elhelyezésre, amelyben a „BP.” verdejel ismétlődik. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §		
Az emlékérméből 3000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.
4. §		
Ez a rendelet 2018. október 16-án lép hatályba.
		

Nagy Márton s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
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1. melléklet a 30/2018. (X. 15.) MNB rendelethez
Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 30/2018. (X. 15.) MNB rendelethez
Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 31/2018. (X. 15.) MNB rendelete
az „Az Első világháború befejezése” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §

(1) A Magyar Nemzeti Bank – az Első világháború befejezésének 100. évfordulója alkalmából – az „Az Első világháború
befejezése” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás időpontja: 2018. október 16.

2. §

(1) Az emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 23,7 gramm, átmérője 37 mm, széle recézett.
(2) Az emlékérme előlapján, körvonallal határolt középmezőben – az Első világháborúban szembenálló hatalmakat,
valamint a semleges országokat három különböző felületi kiképzéssel megjelenítve – Európa-központú világtérképrészlet ábrázolása látható, melyen az Első világháború magyar katonák részvételével zajlott legjelentősebb
ütközeteit egy-egy csillag és a települések bekeretezett neve jelöli, két különböző betűméretben. A belső körvonalat
követve, lent, középen a „MAGYAR KATONÁK A NAGY HÁBORÚBAN” bekeretezett felirat olvasható. Az emlékérme
szélén, köriratban, fent a „MAGYARORSZÁG” felirat, lent a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, bal oldalon
a „BP.” verdejel, jobb oldalon a „2018” verési évszám olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet
tartalmazza.
(3) Az emlékérme hátlapján, körvonallal határolt középmezőben egy lövészároki életkép ábrázolása látható,
az ábrázolás jobb oldali szélén Bitó Balázs tervezőművész mesterjegyével. Az emlékérme szélén, felső köriratban
a „100 ÉVE ÉRT VÉGET AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ”, alsó köriratban az „1918–2018” felirat olvasható. A felső és az alsó
köriratot egymástól elválasztó egy-egy pontban legalább tízszeres nagyítás esetén látható mikroírás került
elhelyezésre, amelyben a „BP.” verdejel ismétlődik. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §		
Az emlékérméből 10 000 darab készíthető, gépi patinázott kivitelben.
4. §		
Ez a rendelet 2018. október 16-án lép hatályba.
		
		

1. melléklet a 31/2018. (X. 15.) MNB rendelethez
Az emlékérme előlapjának képe:

Nagy Márton s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank alelnöke

30685
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2. melléklet a 31/2018. (X. 15.) MNB rendelethez
Az emlékérme hátlapjának képe:
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V.
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 31/2018. (X. 15.) AM rendelete
az agrártámogatások 2018. évi mértékének megállapításáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,
a 16–18. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. §
1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Egységes területalapú támogatás
1. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz
kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.)
FM rendelet [a továbbiakban: 5/2015. (II. 19.) FM rendelet] alapján járó egységes területalapú támogatás
keretösszege 231 130 259 065 Ft.
(2) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet alapján járó támogatás hektáronkénti értéke az (1) bekezdés szerinti keretösszeg és
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások
igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet alapján benyújtott egységes
kérelmek ellenőrzését követően megállapított támogatható területek hektárban kifejezett nagyságának hányadosa.
(3) A (2) bekezdés szerinti támogatható terület nagysága legfeljebb 4 972 753 hektár.
(4) A (2) bekezdés szerinti támogatásból 2018. október 16-tól kifizethető előleg mértéke hektáronként legfeljebb
32 536 Ft.

2. Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó
támogatás
2. §

(1) Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás
igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett
földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.)
FM rendelet [a továbbiakban: 10/2015. (III. 13.) FM rendelet] alapján járó támogatás keretösszege 130 689 646 110 Ft.
(2) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 6. §-a szerinti számítás során a támogatható terület nagysága legfeljebb
4 972 753 hektár.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott számítás szerinti támogatásból 2018. október 16-tól kifizethető előleg mértéke
hektáronként legfeljebb 18 397 Ft.

3. Termeléshez kötött közvetlen támogatás
3. §

(1) A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet
[a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] alapján támogatási jogcímenként hektár- és állategyedalapon
történik a kifizetés.
(2) A kifizetés során alkalmazott fajlagos támogatási összegeket a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 2. § (3) bekezdésében
foglaltak szerint kell meghatározni, figyelemmel arra, hogy a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 6. §-ában felsorolt
állategyed-alapú támogatások esetében a Magyar Államkincstár által elfogadott és a támogatási feltételeknek
megfelelő állatlétszámot kell figyelembe venni.
(3) A (2) bekezdés szerinti támogatásból 2018. október 16-tól kifizethető előleg mértéke legfeljebb az 1. mellékletben
meghatározott összeg.
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4. Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása
4. §

(1) A fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 11/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 11/2015.
(III. 13.) FM rendelet] alapján járó támogatás keretösszege 3 783 773 972 Ft.
(2) A 11/2015. (III. 13.) FM rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti számítás elvégzése során a támogatható terület nagysága
legfeljebb 171 797 hektár.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott számítás szerinti támogatásból 2018. október 16-tól hektáronként kifizethető
előleg mértéke legfeljebb 15 417 Ft.

5. A nettó pénzügyi felső határ betartása
5. §

(1) Az 1–4. § szerinti mértékek az éves bruttó pénzügyi felső határ figyelembevételével kerültek megállapításra.
(2) A közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott
közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet III. mellékletében meghatározott nettó pénzügyi felső határ betartása érdekében az egyes jogcímeknél
a kifizetéskor csökkentési együtthatót kell alkalmazni a teljes támogatási összegre. A csökkentési együttható előleg-,
illetve részfizetés esetén alkalmazandó mértéke 0,95.

6. Hízottbika-tartás átmeneti nemzeti támogatása
6. §

(1) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 10. §-a alapján összesen legfeljebb 2 949 462 000 Ft, történelmi bázis
jogosultságonként legfeljebb 30 000 Ft támogatás vehető igénybe.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás a 2018. évben kifizetésre kerül.

7. Átmeneti nemzeti tejtámogatás
7. §

(1) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 11. §-a alapján összesen legfeljebb 10 545 203 826 Ft, történelmi bázis
jogosultságonként legfeljebb 5,69 Ft támogatás vehető igénybe.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás a 2018. évben kifizetésre kerül.

8. Anyatehéntartás átmeneti nemzeti támogatása
8. §		
Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 12–17. §-a alapján összesen legfeljebb 2 703 883 446 Ft, egyedenként legfeljebb
23 110 Ft vehető igénybe.

9. Extenzifikációs szarvasmarhatartás átmeneti nemzeti támogatása
9. §

(1) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 18. §-a alapján összesen legfeljebb 2 336 229 000 Ft, történelmi bázis
jogosultságonként legfeljebb 30 000 Ft támogatás vehető igénybe.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás a 2018. évben kifizetésre kerül.

10. Anyajuhtartás termeléshez kötött átmeneti nemzeti támogatása
10. §

(1) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 19–23. §-a alapján összesen legfeljebb 20 435 310 Ft, egyedenként legfeljebb 19,46 Ft
támogatás vehető igénybe.
(2) Ha a mezőgazdasági termelő juhtejet vagy juhtejterméket értékesít, akkor a támogatás mértéke
anyajuhegyedenként legfeljebb 12,97 Ft.

11. Kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuhtartás kiegészítő támogatása
11. §		
Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 24. §-a alapján összesen legfeljebb 408 706 200 Ft, történelmi bázis
jogosultságonként legfeljebb 2837 Ft támogatás vehető igénybe.
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12. Dohány termeléstől elválasztott támogatása
12. §		
Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 25. §-a alapján a Burley dohány-termesztési támogatás keretében összesen legfeljebb
505 442 270 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 293 290 Ft támogatás vehető igénybe.

13. A támogatási keret túllépése
13. §		
A 6–12. § szerinti támogatási keretek túllépése esetén a megállapított támogatás összege – az érintett
mezőgazdasági termelőnél a túllépés mértékével megegyezően – arányos visszaosztás alkalmazásával csökkentésre
kerül.

14. Záró rendelkezések
14. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
15. §		
Ez a rendelet
a)
a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK,
a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b)
az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási
és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő
megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet,
c)
az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti egyes közvetlen támogatási rendszerekre
2017-ben alkalmazandó költségvetési felső határok megállapításáról szóló, 2017. július 14-i 2017/1272/EU
bizottsági végrehajtási rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
16. §

(1) A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM
[a továbbiakban: 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet] a következő 15. §-sal egészül ki:
„15. § E rendeletnek az agrártámogatások 2018. évi mértékének megállapításáról szóló 31/2018.
AM rendelettel [a továbbiakban: 31/2018. (X. 15.) AM rendelet] megállapított 4. számú mellékletét
II. negyedévre benyújtott támogatás kifizetése iránti kérelemre indult, a 31/2018. (X. 15.) AM
hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárások esetében is alkalmazni kell.”
(2) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 4. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

rendelet
(X. 15.)
a 2018.
rendelet

17. §

(1) Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet
[a továbbiakban: 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet] a következő 10/F. §-sal egészül ki:
„10/F. § E rendeletnek az agrártámogatások 2018. évi mértékének megállapításáról szóló 31/2018. (X. 15.)
AM rendelettel [a továbbiakban: 31/2018. (X. 15.) AM rendelet] megállapított 8. § (2) bekezdését a 31/2018. (X. 15.)
AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárások esetében is alkalmazni kell.”
(2) Az 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdésében a „3600 millió Ft” szövegrész helyébe a „4000 millió Ft”
szöveg lép.

18. §

(1) Az egyes agrártámogatások 2017. évi összegeinek megállapításáról szóló 51/2017. (X. 13.) FM rendelet
[a továbbiakban: 51/2017. (X. 13.) FM rendelet] a következő 15/B. §-sal egészül ki:
„15/B. § E rendeletnek az agrártámogatások 2018. évi mértékének megállapításáról szóló 31/2018. (X. 15.)
AM rendelettel megállapított 12. §-át a 2017. évi dohány termeléstől elválasztott támogatás kifizetése esetében kell
alkalmazni.”
(2) Az 51/2017. (X. 13.) FM rendelet
a)
12. § (1) bekezdésében a „legfeljebb 613 420 747 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb
353 150 Ft támogatás vehető igénybe” szövegrész helyébe a „legfeljebb 770 787 804 Ft, történelmi bázis
jogosultságonként legfeljebb 462 605 Ft támogatás vehető igénybe” szöveg,
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b)

12. § (2) bekezdésében az „összesen legfeljebb 645 386 057 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb
160 824 Ft támogatás vehető igénybe” szövegrész helyébe az „összesen legfeljebb 2 238 858 889 Ft,
történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 563 570 Ft támogatás vehető igénybe” szöveg

lép.
		

Dr. Nagy István s. k.,

		

agrárminiszter

1. melléklet a 31/2018. (X. 15.) AM rendelethez
A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.)
FM rendeletben meghatározott támogatási jogcímekre 2018. október 16. után kifizethető előleg
maximális értékei

1.

A

B

9/2015. (III. 13.) FM rendeletben meghirdetett jogcím

Az előleg maximális értéke (Ft)

2.

anyajuhtartás támogatása

5 621

3.

anyatehéntartás támogatása

32 145

4.

hízottbika-tartás támogatása

11 660

5.

tejhasznú tehéntartás támogatása

73 576

6.

rizstermesztés támogatása

159 874

7.

cukorrépa termesztés támogatása

120 179

8.

zöldségnövény termesztés támogatása

66 223

9.

ipari zöldségnövény termesztés támogatása

44 794

10.

ipari olajnövény termesztés támogatása

53 935

11.

extenzív gyümölcstermesztés támogatása

52 185

12.

intenzív gyümölcstermesztés támogatása

92 633

13.

szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása

45 612

14.

szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása

16 989

2. melléklet a 31/2018. (X. 15.) AM rendelethez
A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 4. számú melléklet 6. pontjában foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő
rendelkezés lép:
[A
1.

Baromfi megnevezése

B
Időszak

C
Támogatási keret
(millió Ft)]

„
4.

pecsenyeliba, növendék liba, fiatal liba, hízott liba,
pecsenyekacsa, növendék kacsa, hízott kacsa

I. negyedév
II. negyedév
III. negyedév
IV. negyedév

708,64
1776,70
1153,24
291,42
”
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A belügyminiszter 28/2018. (X. 15.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának
2019. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásról
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. §
(1) bekezdés 3. pont c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018.
(V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 10. § és az 1. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról
szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 3. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladatés hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
A 2019. évi ruházati utánpótlási ellátmány terhére az e rendeletben meghatározottak szerint – a 6. §-ban foglaltak
kivételével – természetbeni ellátást kell kiadni
a)
az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv hivatásos állománya,
b)
a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állománya,
c)
a hivatásos katasztrófavédelmi szerv hivatásos állománya,
d)
a Terrorelhárítási Központhoz vezényelt hivatásos állomány
részére.
2. §

(1) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv egyen- vagy vegyes ruhás alapellátási normába
sorolt, tiszthelyettesi vagy zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó állományának természetbeni ellátása
– a (3) bekezdésben, valamint a 6. §-ban foglaltak kivételével – a következő cikkekből áll:
a)
12M e. r. szolgálati ing/blúz, hosszú ujjú, fehér
1 db,
b)
Teniszing, sötétkék
2 db,
c)
12M e. r. szolgálati félcipő
1 pár.
(2) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv egyen- vagy vegyes ruhás alapellátási normába sorolt,
tiszti vagy főtiszti rendfokozati állománycsoportba tartozó állományának, valamint a polgári ruhás alapellátási
normába sorolt állományának természetbeni ellátása – a (3) bekezdésben, valamint a 6. §-ban foglaltak kivételével –
a következő cikkből áll:
a)
Teniszing, sötétkék
2 db.
(3) A Készenléti Rendőrség egyen- vagy vegyes ruhás alapellátási normába sorolt, tiszthelyettesi vagy zászlósi
rendfokozati állománycsoportba tartozó állományának természetbeni ellátása – a 6. §-ban foglaltak kivételével –
a következő cikkekből áll:
a)
KR köznapi teniszing, sötétkék
1 db,
b)
KR ünnepi teniszing, fehér
1 db,
c)
10M e. r. gyakorló nadrág
1 db,
d)
12M e. r. gyakorló nadrág, nyári
1 db,
e)
Gyakorló póló, sötétkék
3 db,
f)
Karjelvény
2 db,
g)
Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés, sötétkék
1 db,
h)
Hímzett névkitűző
1 db.

3. §

(1) A büntetés-végrehajtási szervezet egyen- vagy vegyes ruhás alapellátási normába sorolt tiszthelyettesi vagy zászlósi
rendfokozati állománycsoportba tartozó állományának természetbeni ellátása – a 6. §-ban foglaltak kivételével –
a következő cikkekből áll:
a)
10M e. r. gyakorló zubbony, könnyített, felirattal
1 db,
b)
10M e. r. gyakorló nadrág, könnyített
2 db,
c)
Pólóing, világoskék
3 db,
d)
12M e. r. szolgálati ing/blúz, rövid ujjú, világoskék
1 db,
e)
12M e. r. szolgálati ing/blúz, hosszú ujjú, világoskék
1 db,
f)
Karjelvény
2 db,
g)
12M azonosító szám
2 db,
h)
Hímzett azonosító szám, lila
2 db,
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i)
Hímzett váll-lap, lila
2 pár,
j)
Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés, lila
2 db,
k)
Bőrkesztyű, fekete
1 pár.
(2) A büntetés-végrehajtási szervezet egyen- vagy vegyes ruhás alapellátási normába sorolt tiszti vagy főtiszti
rendfokozati állománycsoportba tartozó állományának természetbeni ellátása – a 6. §-ban foglaltak kivételével –
a következő cikkekből áll:
a)
12M e. r. szolgálati ing/blúz, rövid ujjú, világoskék
1 db,
b)
Karjelvény
2 db,
c)
12M azonosító szám
2 db,
d)
Hímzett azonosító szám, lila
2 db,
e)
Hímzett váll-lap, lila
2 pár,
f)
Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés, lila
2 db.
4. §

(1) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv egyen- vagy vegyes ruhás alapellátási normába sorolt állományának
természetbeni ellátása – a (2) és (3) bekezdésben, valamint a 6. §-ban foglaltak kivételével – a következő cikkekből
áll:
a)
12M e. r. szolgálati nyári pantalló
1 db,
b)
12M e. r. szolgálati ing/blúz, rövid ujjú, világoskék
2 db,
c)
12M e. r. szolgálati ing/blúz, hosszú ujjú, világoskék
2 db,
d)
Karjelvény
2 db.
(2) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv tűzoltási, műszaki mentési tevékenységet végző, beavatkozó állományának
természetbeni ellátása – a 6. §-ban foglaltak kivételével – a következő cikkekből áll:
a)
Gyakorló póló, sötétkék
2 db,
b)
10M e. r. gyakorló dzseki, felirattal
1 db,
c)
Derékszíj, fekete (gyakorló hevederöv)
1 db,
d)
Hímzett névkitűző
2 db,
e)
Karjelvény
2 db.
(3) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv Központi Főügyeletén, valamint a megyei és fővárosi főügyeleteken és
műveletirányító ügyeleteken váltásos munkarendben szolgálatot teljesítő állomány természetbeni ellátása
– a 6. §-ban foglaltak kivételével – a következő cikkekből áll:
a)
12M e. r. gyakorló nadrág, nyári
1 db,
b)
12M e. r. gyakorló zubbony, nyári
1 db,
c)
Gyakorló póló, sötétkék
2 db,
d)
12M e. r. szolgálati félcipő, nyári
1 pár,
e)
Derékszíj, fekete (gyakorló hevederöv)
1 db,
f)
Hímzett névkitűző
2 db,
g)
Karjelvény
1 db.

5. §

(1) A Terrorelhárítási Központ Műveleti Igazgatóságán szolgálatot teljesítő tiszthelyettesi vagy zászlósi rendfokozati
állománycsoportba tartozó állomány természetbeni ellátása – a 6. §-ban foglaltak kivételével – a következő
cikkekből áll:
a)
Hosszú ujjú téli aláöltözet felső/TEK
1 db,
b)
Téli aláöltözet alsó/TEK
1 db.
(2) A Terrorelhárítási Központ Személyvédelmi Igazgatóság VI. Főosztályán szolgálatot teljesítő tiszthelyettesi vagy
zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó állomány természetbeni ellátása – a 6. §-ban foglaltak kivételével –
a következő cikkekből áll:
a)
5.11-es nadrág Stryke Pants
1 db,
b)
Póló, galléros fehér, silver tan/TEK
1 db.
(3) A Terrorelhárítási Központ Személyvédelmi Igazgatóságán szolgálatot teljesítő, a (2) bekezdésbe nem tartozó,
tiszthelyettesi vagy zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó állomány természetbeni ellátása – a 6. §-ban
foglaltak kivételével – a következő cikkekből áll:
a)
Thermo aláöltözet alsó/TEK
1 db,
b)
Thermo aláöltözet felső/TEK
1 db.
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(4) A Terrorelhárítási Központ Ügyeleti és Objektumvédelmi Igazgatóság Objektumvédelmi Főosztályán, valamint
Támogató Osztályán szolgálatot teljesítő tiszthelyettesi vagy zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó
állomány természetbeni ellátása – a 6. §-ban foglaltak kivételével – a következő cikkből áll:
a)
3in1 fekete parka kabát/TEK
1 db.
6. §		
Nem részesül természetbeni ellátásban
1.
a tábornoki alapellátási normába sorolt állomány,
2.
a polgári ruhás alapellátási normába sorolt állomány, a 2. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel,
3.
a szenior állomány,
4.
a Készenléti Rendőrség Köztársasági Elnöki Őrség Objektumvédelmi Osztályának, a Készenléti Rendőrség
Zenekarának, valamint a Készenléti Rendőrség Különleges Szolgálatok Igazgatósága Bevetési Főosztály
III. Lovas és Kutyás Szolgálati Osztály Lovas Alosztályának hivatásos állománya,
5.
a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ Bűnügyi Ellátó Igazgatóság hivatásos állománya,
6.
a Terrorelhárítási Központnál szolgálatot teljesítő tiszti vagy főtiszti rendfokozati állománycsoportba tartozó
hivatásos állomány,
7.
az Alkotmányvédelmi Hivatal hivatásos állománya,
8.
a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos állománya,
9.
a Nemzeti Védelmi Szolgálatnál szolgálatot teljesítő hivatásos állomány,
10.
a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ hivatásos állománya,
11.
a minisztériumokba vezényelt hivatásos állomány,
12.
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 62. § (1) bekezdése szerint más szervhez vezényelt hivatásos állomány,
valamint a Hszt. 67. §-a szerint az ügyészi szervezethez vezényelt hivatásos állomány,
13.
a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központnál szolgálatot teljesítő hivatásos állomány,
14.
a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalhoz vezényelt hivatásos állomány,
15.
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemhez vezényelt hivatásos állomány, kivéve
a)
a Büntetés-végrehajtási Tanszéken szolgálatot teljesítő tanári, a büntetés-végrehajtási szakirányon
tanulmányokat folytató hallgatói állomány,
b)
a Katasztrófavédelmi Intézethez vezényelt hivatásos állomány,
16.
a rendészeti szakgimnáziumhoz vezényelt hivatásos állomány,
17.
a tárgyévben 6 hónapot meghaladóan külszolgálaton szolgálatot teljesítő hivatásos állomány,
18.
az, aki a tárgyévben megkezdi – legalább 6 hónap időtartamra tervezett – illetmény nélküli szabadságát,
19.
a Hszt. 77. § (1) bekezdés b) vagy e)–k) pontja szerinti rendelkezési állományban lévő állomány,
20.
az, aki szülési szabadságon van, továbbá a várandós nő, ha a várandósságát orvos igazolta,
21.
az, aki felmentési idejét tölti,
22.
az, akinek hivatásos szolgálati jogviszonya a nyugdíjazásra tekintettel 2019. december 31-ig megszűnik.
7. §		
A 2–5. § szerinti természetbeni ellátás, valamint az esetleges túlellátás fedezetére együttesen – annak együttes
összegének mértékéig – a jóváírt 2019. évi ruházati utánpótlási ellátmány összegének legfeljebb 80%-a tartható
vissza.
8. §

(1) A természetbeni ellátás cikkösszetételének méretbesorolásához szükséges méretfelvételt és az igények összesítését
az állományilletékes parancsnok köteles megszervezni.
(2) A megadott méretek pontosságáért az igényjogosult a felelős.
(3) A gyártáshoz szükséges személyre szóló és összesített méretek közléséért az állományilletékes parancsnok a felelős.
(4) A késedelmes vagy hiányos megrendelés miatti ellátási késedelem felelőssége az igénylő szervezeti egység
állományilletékes parancsnokát terheli.
(5) A hivatásos állomány természetbeni ellátásban érintett tagját legkésőbb az ellátás időpontjáig írásban tájékoztatni
kell az egyenruházati cikkek áráról.

9. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 11. § 2019. január 1-jén lép hatályba.
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10. §		
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és
öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszközés világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
11. §		
Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának 2018. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásról szóló 28/2017.
(XI. 6.) BM rendelet.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

1. melléklet a 28/2018. (X. 15.) BM rendelethez
1. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és
öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszközés világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 1. pontjában szereplő táblázat
D:5–L:5 mezője helyébe a következő rendelkezés lép:
(A

(5

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L)

Gyakorló póló,
sötétkék

db)

2

2

2

2

2

4

4

2

2

2. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és
öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszközés világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 1. pontjában szereplő táblázat
a következő 5a sorral egészül ki:
(A

B

C

D

E

F

G

H

db

2

2

2

2

2

I

J

K

L)

2

2

„
5a

Teniszing,
sötétkék*

”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1504/2018. (X. 15.) Korm. határozata
a 2019. évi Junior Tornász Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
A Kormány
1. támogatja, hogy a Magyar Torna Szövetség Magyarországon, Győr megyei jogú városban megrendezze a 2019. évi
Junior Tornász Világbajnokságot (a továbbiakban: Világbajnokság);
2. az 1. pontban meghatározottak érdekében felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a pénzügyminiszter
és Győr megyei jogú város polgármesterének bevonásával tekintse át Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
hozzájárulásának javasolt mértékét és módját a Világbajnokság megrendezéséhez;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a 2. pontban meghatározott vizsgálat lefolytatását követően, szükség szerint
gondoskodjon – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – a Világbajnokság sikeres megrendezéséhez
megfelelő központi költségvetési forrás biztosításáról.
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1505/2018. (X. 15.) Korm. határozata
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program módosításáról
A Kormány
1. jóváhagyja a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program módosítására irányuló – a Gazdaságfejlesztési
és Innovációs Operatív Program Monitoring Bizottsága által jóváhagyott – javaslatot (a továbbiakban: javaslat)
a részére benyújtott tervezet szerint;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a javaslatnak az Európai Bizottsághoz történő hivatalos
benyújtásáról;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
e határozat közzétételét követő 15 napon belül
3. egyetért azzal, hogy indokolt esetben a javaslat – az Európai Bizottság javaslattal kapcsolatos hivatalos álláspontja
alapján átdolgozva – ismételten benyújtásra kerüljön, és felhívja a pénzügyminisztert, hogy tegye meg az ehhez
szükséges intézkedéseket.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
indokolt esetben azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1506/2018. (X. 15.) Korm. határozata
a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint a XVIII. Külgazdasági és
Külügyminisztérium költségvetési 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
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 28. Üldözött
keresztények segítésének feladatai jogcímcsoport, 2. Intervenciós Támogatási Keret jogcím terhére,
a)
a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím javára 9 000 000 forint,
b)
a Kvtv. 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím javára
7 500 000 forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1506/2018. (X. 15.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018.

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím

Jogcím

Kiemelt
előir.

csop.

szám

szám

szám
XI.

30

1

367228
218672

XX.

28

2

11

K5
K1
K2
K3

XVIII.
004118

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK

Jogcím
név

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő

Kiemelt előirányzat

évre áthúzódó

neve

hatása

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előrányzatok cím
Célelőirányzatok
Üldözött keresztények segítésének feladatai
Intervenciós Támogatási Keret
Egyéb működési célú kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Közgyűjtemények
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

-16 500 000
1 600 000
265 200
7 134 800

Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külképviseletek igazgatása

2

K1
K3
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Személyi juttatások
Dologi kiadások

1 700 000
5 800 000
forintban

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet

Cím

Alcím

szám

szám

szám

Jog-

Jog-

Kiemelt

Fejezet

Cím

Alcím

név

név

név

cím

cím

előir.

csop.

szám

szám

Jog-

Jog-

cím

cím

csop.

név

szám

BEVÉTEL

név

A módosítás jogcíme

Módosítás

A módosítás

(+/-)

következő

Kiemelt előirányzat

évre

neve

áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

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

Fejezet

Cím

Alcím

szám

szám

szám

Jog-

Jog-

Kiemelt

Fejezet

Cím

Alcím

név

név

név

cím

cím

előir.

csop.

szám

szám

Jog-

Jog-

cím

cím

csop.

név

szám
XI.

30

367228

28

név

2

11

XVIII.

004118
2
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
Fejezetet irányító szerv
2 példány
Állami Számvevőszék
1 példány
Magyar Államkincstár
1 példány
Pénzügyminisztérium
1 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítás jogcíme

Módosítás

A módosítás

(+/-)

következő

Kiemelt előirányzat

évre

neve

áthúzódó
hatása

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előrányzatok cím
Célelőirányzatok
Üldözött keresztények segítésének feladatai
Intervenciós Támogatási Keret

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

-16 500 000

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Közgyűjtemények

9 000 000

Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külképviseletek igazgatása

7 500 000
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítményarányos
egyéb: azonnal

Összesen

16 500 000

I. n.év

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

16 500 000
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XX.

1

TÁMOGATÁS
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A Kormány 1507/2018. (X. 15.) Korm. határozata
a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány támogatásáról
A Kormány
1. fontosnak tartja és támogatja a magyar társadalom környezeti problémákkal szembeni érzékenységének
növelését, a klímaváltozással szembeni fellépéssel kapcsolatos elkötelezettség kialakítását célul kitűző Kék Bolygó
Klímavédelmi Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) tevékenységét, ennek keretében egyetért az Alapítvány
működéséhez, tevékenységéhez szükséges költségvetési források biztosításával;
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
1. Célelőirányzatok alcímének 47. Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány támogatása jogcímcsoporttal történő
kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
3. az Áht. 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Alapítvány 2018. évi
működéséhez és tevékenységéhez egyszeri jelleggel 499 225 000 forint átcsoportosítását rendeli el – elszámolási,
a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel – a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 47. Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány
támogatása jogcímcsoport javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű
előirányzatok cím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések alcím terhére, az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2. pont szerinti jogcímcsoport létrehozását követően azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2019. június 30.
4. felhívja a pénzügyminisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 2019. évtől beépülő jelleggel
gondoskodjanak az Alapítvány működtetéséhez és tevékenységéhez szükséges 1 488 900 000 forint forrás
rendelkezésre állásáról a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetben.
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2019. évre 2019. január 31., ezt követően a központi költségvetés tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1507/2018. (X. 15.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018.
forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet

Cím

Alcím

Jog-

Jog-

Kiemelt

Fejezet

Cím

Alcím

Jog-

Jog-

szám

szám

szám

cím
csop.
szám

cím
szám

előir.
szám

név

név

név

cím
csop.
név

cím
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat
száma

Miniszterelnökség

XI.

Fejezeti kezelésű előirányzatok

30

Célelőirányzatok

1
376973

Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány támogatása

47
K5

297102

499 225 000

Egyéb működési célú kiadások

-499 225 000

Rendkívüli kormányzati intézkedések

1
K5

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Egyéb működési célú kiadások
Központi kezelésű előirányzatok

32

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet

Cím

Alcím

Jog-

Jog-

Kiemelt

Fejezet

Cím

Alcím

Jog-

Jog-

szám

szám

szám

cím
csop.
szám

cím
szám

előir.
szám

név

név

név

cím
csop.
név

cím
név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat
száma

Miniszterelnökség

XI.

Fejezeti kezelésű előirányzatok

30

Célelőirányzatok

1
376973
Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány támogatása

47

499 225 000

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
Fejezetet irányító szerv
Állami Számvevőszék
Magyar Államkincstár
Pénzügyminisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1 példány
1 példány
1 példány
2 példány

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítményarányos
egyéb:
azonnal

Összesen

I.n.év
499 225 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
499 225 000
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A Kormány 1508/2018. (X. 15.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Belarusz Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és
kölcsönös védelméről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyarország Kormánya és a Belarusz Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és
kölcsönös védelméről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével,
2. felhatalmazza a külgazdasági és külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott
szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására,
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki,
4. elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását, azzal, hogy a törvényjavaslat előadójának
a Kormány a külgazdasági és külügyminisztert jelöli ki,
5. visszavonja a Magyar Köztársaság és a Belarusz Köztársaság közötti, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös
védelméről szóló Megállapodás aláírására történő felhatalmazásról szóló 2119/2004. (V. 21.) Korm. határozatot.
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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.

