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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 16/2019. (V. 3.) BM rendelete
a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól 
szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés i)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 13.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 
12/2007. (III. 13.) IRM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem kell hatósági engedély a megkülönböztető jelzést adó készülék felszereléséhez)
„c) a Rendőrség és az Országgyűlési Őrség jogszabályban meghatározott védett személyek szállítására, kísérésére, 
biztosítására, valamint a terrorizmust elhárító szerv műveleti, felderítési és objektumvédelmi tevékenység végzésére 
rendszeresített gépjárműveire,”

2. §  Az R. 3. § (1) bekezdése a következő k) és l) ponttal egészül ki:
(Nem kell hatósági engedély a megkülönböztető jelzést adó készülék felszereléséhez)
„k) a Rendőrség közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, határrendészeti szolgálati ágának
ka) közvetlen helyszíni beavatkozásra rendszeresített, valamint
kb) azonnali helyszíni rendőri intézkedést igénylő feladatok végrehajtása céljából használt gépjárműveire,
l) a  Rendőrség által a  bűncselekmények helyszínén elsődleges intézkedések megtételére, továbbá a  tűzszerész 
szolgálat feladatainak ellátására üzemben tartott gépjárművekre.”

3. §  Az R. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételeket nem kell teljesíteni
a) a Rendőrség és az Országgyűlési Őrség védett személyeket szállító, kísérő, biztosító, a terrorizmust elhárító szerv 
műveleti, felderítési és objektumvédelmi tevékenység végzésére rendszeresített gépjárműveinél,
b) a  Rendőrség 3.  § (1)  bekezdés l)  pontjában meghatározott, a  bűncselekmények helyszínére történő kiérkezés 
céljából üzemeltetett gépjárműveinél,
c) a büntetés-végrehajtási szervek 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott gépjárműveinél,
d) a  3.  § (1)  bekezdés d), e) és g)  pontjában, valamint a  3.  § (2)  bekezdésében meghatározott szervek 
gépjárműveinél,
e) a  4.  § (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott szervek bűnüldözési célból üzemeltetett gépjárműveinél, 
valamint
f ) a 4. § (1) bekezdés e), f ) és i) pontjában meghatározott szervek üzemeltetésében lévő hivatali gépjárműveinél.”

4. §  Az R. 9. § (1) bekezdése a következő p) és q) ponttal egészül ki:
(Nem kell hatósági engedély a figyelmeztető jelzést adó készülék felszereléséhez)
„p) a  személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytató vállalkozás vagy személy távfelügyeleti tevékenységet 
végző gépjárműveire,
q) a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság kormányzati logisztikai feladatokat ellátó gépjárműveire.”

5. §  Az R. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdés e), f ), h)–j) és p)  pontja esetében csak mozgatható üzemmódú (mobil) figyelmeztető jelzést 
adó készüléket szabad használni, amelyet az adott feladat végrehajtásához szükséges időtartamra lehet a  járműre 
felszerelni.”
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6. §  Az R. 10. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésére hatósági engedély)
„e) a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott biztonsági okmányok 
szállítását szerződés alapján végző szervezet által üzemeltetett, biztonsági okmányok szállítását rendszeresen végző”
(járműre adható, ha a jármű üzemeltetési célja azt indokolja.)

7. §  Az R. 12. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A jármű üzembentartója köteles)
„a) a  3.  § (1)  bekezdés a)–d), f ) és i)–l)  pontjában, valamint a  9.  § (1)  bekezdés a)–c), g), k), n) és q)  pontjában 
meghatározott esetekben a készülékek felszerelését és leszerelését,”
[a bejegyezésre okot adó körülménytől számított tizenöt napon belül a  közlekedési igazgatási hatóságnál 
a járműnyilvántartásba bejegyeztetni. A kötelezettség kiterjed az a) pontnál a jogosultságnak, b) pontnál az engedélyezés 
tényének, lejárta időpontjának, illetve visszavonásának a forgalmi engedélybe történő bejegyeztetésére is.]

8. §  Az R. 9.  § (1)  bekezdés l)  pontjában az  „a Rendőrség 3.  § (1)  bekezdés b)  pontjában” szövegrész helyébe 
az „a Rendőrség 3. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontjában” szöveg lép.

9. §  Hatályát veszti az R.
a) 3.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az „a Rendőrség közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, határrendészeti 

szolgálatának,” szövegrész,
b) 4. § (1) bekezdés d) pontja.

10. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1255/2019. (V. 3.) Korm. határozata
kulturális célú feladat támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy Molnár Imre Méry-Ratio Kiadó gondozásában megjelent Jerzy Popiełuszko élete és 

mártírhalála, valamint Esterházy János élete és mártírhalála című könyveinek kiadásával járó költségek 
megtérítéséhez forrást szükséges biztosítani;

 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  1.  pontban meghatározott feladat megvalósítása érdekében gondoskodjon 
a  2019.  évben egyszeri jelleggel a  Magyarország 2019.  évi központi költségvetéséről szóló 2018.  évi L.  törvény 
1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 8.  Nemzetközi 
kapcsolatok programjai alcím, 3. Waclaw Felczak Alap jogcímcsoport javára 8  000  000  forint többletforrás 
rendelkezésre állásáról;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 3. egyetért azzal, hogy az  1.  pont szerinti cél megvalósítása érdekében, a  2.  pont alapján biztosított forrás terhére 
a Waclaw Felczak Alapítvány részére az emberi erőforrások minisztere támogatást nyújtson.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1256/2019. (V. 3.) Korm. határozata
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1006/2016.  (I. 18.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat] 1/A.  pontja a  következő 
g) alponttal egészül ki:
[A Kormány az  európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy]
„g) a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1256/2019. (V. 3.) Korm. határozattal módosított, 
a 2. mellékletben foglalt táblázat 22a., 22b. és 23. sora szerinti kiemelt projektek szakpolitikai felelős által javasolt 
műszaki-szakmai tartalmának bővítéséhez kapcsolódó, azzal arányos keretemelése és annak végrehajtása”
(során a Kormányrendelet 3–6. §-ában foglalt eljárási szabályok ne kerüljenek alkalmazásra.)

 2. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat
a) 1. melléklete az 1. melléklet szerint,
b) 2. melléklete a 2. melléklet szerint
módosul.

 3. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet
3.1. 1. pontjában foglalt táblázat

3.1.1. C:3a mezőjében a „6,18” szövegrész helyébe a „3,85” szöveg,
3.1.2. C:3b mezőjében az „5,77” szövegrész helyébe a „2,20” szöveg,
3.1.3. C:8 mezőjében a „2,00” szövegrész helyébe a „2,36” szöveg,
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3.1.4. C:9 mezőjében a „3,00” szövegrész helyébe a „3,06” szöveg,
3.1.5. C:10 mezőjében a „31,11” szövegrész helyébe a „24,064” szöveg,
3.1.6. C:10a mezőjében a „18,65” szövegrész helyébe a „8,654” szöveg,
3.1.7. C:13 mezőjében az „1,00” szövegrész helyébe az „1,151” szöveg,
3.1.8. C:14 mezőjében a „16,40” szövegrész helyébe a „18,225” szöveg,

3.2. 2. pontjában foglalt táblázat
3.2.1. C:2 mezőjében a „77,50” szövegrész helyébe a „75,504” szöveg,
3.2.2. C:2b mezőjében az „59,00” szövegrész helyébe az „56,672” szöveg,
3.2.3. C:3 mezőjében a „0,20” szövegrész helyébe a „0,251” szöveg,
3.2.4. C:4 mezőjében a „0,10” szövegrész helyébe a „0,163” szöveg,
3.2.5. C:6 mezőjében a „48,64” szövegrész helyébe az „51,561” szöveg,
3.2.6. C:6a mezőjében a „36,761” szövegrész helyébe a „37,40” szöveg,
3.2.7. C:7 mezőjében a „95,231” szövegrész helyébe a „94,201” szöveg,
3.2.8. C:8 mezőjében a „9,00” szövegrész helyébe a „10,684” szöveg,

3.3. 3. pontjában foglalt táblázat
3.3.1. C:7 mezőjében a „16,20” szövegrész helyébe a „21,20” szöveg,
3.3.2. C:15 mezőjében a „6,20” szövegrész helyébe az „1,20” szöveg,
3.3.3. B:17 mezőjében a „Köznevelési” szövegrész helyébe a „Köznevelési és szakképzési” szöveg,

3.4. 4. pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében az „52,50” szövegrész helyébe a „27,50” szöveg,
3.5. 5. pontjában foglalt táblázat

3.5.1. C:2 mezőjében a „214,00” szövegrész helyébe a „229,00” szöveg,
3.5.2. C:4 mezőjében a „8,243” szövegrész helyébe a „7,28” szöveg,
3.5.3. C:6a mezőjében a „15,00” szövegrész helyébe a „15,963” szöveg,
3.5.4. E:6d mezőjében a „2018. október” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2018. novemberben” szöveg,
3.5.5. C:7 mezőjében a „186,00” szövegrész helyébe a „171,00” szöveg,
3.5.6. C:10 mezőjében a „30,00” szövegrész helyébe a „20,00” szöveg,
3.5.7. E:11a mezőjében a „2018. október” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2018. novemberben” szöveg,
3.5.8. B:19 mezőjében a  „Leépítések megelőzése és kezelése” szövegrész helyébe az  „A strukturális 

változásokhoz való alkalmazkodás segítése” szöveg,
3.5.9. E:20 mezőjében a „2018. október” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2018. októberben” szöveg,

3.6. 6. pontjában foglalt táblázat
3.6.1. C:5 mezőjében a „7,50” szövegrész helyébe a „6,50” szöveg,
3.6.2. C:6 mezőjében a „13,52” szövegrész helyébe a „7,527” szöveg,
3.6.3. C:7b mezőjében a „3,50” szövegrész helyébe a „0,382” szöveg,
3.6.4. C:8 mezőjében az „1,10” szövegrész helyébe a „2,20”, a „0,30” szövegrész helyébe a „0,60” szöveg,
3.6.5. A:12 mezőjében a „GINOP-6.2.5-VEKOP-18” szövegrész helyébe a „GINOP-6.2.5-VEKOP-19” szöveg,
3.6.6. E:12 mezőjében a „2018. november” szövegrész helyébe a „2019. május” szöveg,

3.7. 8. pontjában foglalt táblázat
3.7.1. C:2 mezőjében a „30,09” szövegrész helyébe a „18,59” szöveg,
3.7.2. C:5a mezőjében az „50,00” szövegrész helyébe a „61,50” szöveg,
3.7.3. E:5a mezőjében az „59,00” szövegrész helyébe az „56,672” szöveg,
3.7.4. E:8 mezőjében a „23,10” szövegrész helyébe a „28,10” szöveg,
3.7.5. E:13 mezőjében a „31,11” szövegrész helyébe a „24,064” szöveg

lép.
 4. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat

4.1. D:12 mezőjében a „6,20” szövegrész helyébe az „1,20” szöveg,
4.2. B:12b mezőjében a „Köznevelési” szövegrész helyébe a „Köznevelési és szakképzési” szöveg,
4.3. F:12b mezőjében a „megteremtése” szövegrész helyébe a „megteremtése, valamint a szakképzési iskolákban 

wifi-hálózat kialakítása” szöveg,
4.4. D:13 mezőjében a „214,00” szövegrész helyébe a „229,00” szöveg,
4.5. E:14a mezőjében a „2018” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2018-ban” szöveg,
4.6. D:15 mezőjében a „186,00” szövegrész helyébe a „171,00” szöveg,
4.7. E:16a mezőjében a „2018” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2018-ban” szöveg,
4.8. D:21a mezőjében a „7,50” szövegrész helyébe a „6,50” szöveg,
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4.9. D:23 mezőjében az „1,10” szövegrész helyébe a „2,20” szöveg, a „0,30” szövegrész helyébe a „0,60” szöveg,
4.10. C:25 mezőjében a „Minisztérium” szövegrész helyébe a „Minisztérium, IKK Innovatív Képzéstámogató Központ 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság” szöveg
lép.

 5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1256/2019. (V. 3.) Korm. határozathoz

 1. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1.  melléklet 1.  pontjában foglalt táblázat B:3a és B:3b mezője helyébe 
a következő mezők lépnek:

(A B

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve)

(3a.) (GINOP-1.1.3-16)
Modern Mintaüzem Program I. – mikro-, kis- és középvállalkozások üzletviteli folyamatainak 
megújítása, valamint a digitális és automatizációs fejlesztések élénkítése

(3b.) (GINOP-1.1.4-16)
Magyar Multi Program I. – A kiemelt növekedési potenciállal bíró kis- és középvállalkozások 
azonosítása, felmérése, motiválása, fejlesztési igényeik meghatározása

 2. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 3f–3h. sorral egészül ki:

[A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve
Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének 

módja

Felhívás meghirdetésének  

tervezett ideje]

3f. GINOP-1.1.8-19

Magyar Multi Program II. 
– A kiemelt növekedési 
potenciállal bíró kis- és 

középvállalkozások 
megerősítése, 
értékhozzáadó 

tevékenysége és 
piacbővítési lehetőségeinek 

fejlesztése

1,00 egyszerűsített 2019. június

3g. GINOP-1.1.9-19

Versenyképes vállalkozói 
attitűd fejlesztése,  

a lehetőség-orientált 
vállalkozások arányának 

növelése

1,10 kiemelt 2019. június

3h. GINOP-1.1.10-19

A mikro-, kis- és 
középvállalkozások 

versenyképességének 
javítása a vállalkozói 

ismeretek bővítése révén

1,00 kiemelt 2019. június
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 3. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 10b. sora helyébe a következő sor lép, 
és a táblázat a következő 10c–10e. sorral egészül ki:

[A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve
Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének 

módja

Felhívás meghirdetésének  

tervezett ideje]

10b. GINOP-1.2.7-19

Magyar Multi Program III. 
– A kiemelt növekedési 

potenciállal bíró 
feldolgozóipari kis- és 

középvállalkozások 
komplex fejlesztéseinek 

támogatása

11,90 egyszerűsített 2019. június

10c. GINOP-1.2.8-17

Kis- és középvállalkozások 
ipari digitalizációhoz 
(IPAR 4.0) kapcsolódó 

fejlesztéseinek támogatása

3,653 egyszerűsített
Meghirdetve  

2017. márciusban

10d.  GINOP-1.2.8-19

Modern Mintaüzem 
program II. – A mikro-, 

kis- és középvállalkozások 
megújulását és modern 
üzleti kihívásokhoz való 
alkalmazkodását segítő 
fejlesztések támogatása

7,99 egyszerűsített 2019. július

10e. GINOP-1.2.9-19

Szabad vállalkozási 
zónákban működő mikro-, 
kis- és középvállalkozások 

fejlesztéseinek támogatása

1,00 egyszerűsített 2019. augusztus

 4. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 18. sorral egészül ki:

[A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve
Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének 

módja

Felhívás meghirdetésének  

tervezett ideje]

18. GINOP-1.3.7-19
Professzionális felkészítés  

a tudatos külpiacra 
lépéshez KKV-k számára

1,00 kiemelt 2019. június

 5. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat a következő 4. és 5. sorral egészül ki:

[A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve
Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének 

módja

Felhívás meghirdetésének  

tervezett ideje]

4. GINOP-4.1.3-19

Napelemes rendszer 
telepítésének támogatása 

mikro-, kis- és 
középvállalkozásoknak

15,00 egyszerűsített 2019. május
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5. GINOP-4.1.4-19

Megújuló energia 
használatát, 

energiahatékonyság 
növelését célzó 

épületenergetikai 
fejlesztések támogatása

10,00 standard 2019. május

 6. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat a következő 10a. sorral egészül ki:

[A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve
Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének 

módja

Felhívás meghirdetésének  

tervezett ideje]

10a. GINOP-5.2.4-19 Új gyakornoki program 10,00 egyszerűsített 2019. július

 7. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat 7c. és 7d. sora helyébe a következő 
sorok lépnek, és a táblázat a következő 7e. sorral egészül ki:

[A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve
Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének 

módja

Felhívás meghirdetésének  

tervezett ideje]

7c. GINOP-6.1.9-18
Közlekedési képzési- és 

vizsgacentrum kialakítása
6,00 kiemelt

Meghirdetve  
2018. decemberben

7d. GINOP-6.1.9-19
Vállalati képzések 

támogatása a közlekedési 
ágazatban KKV-k számára

1,00 egyszerűsített 2019. szeptember

7e. GINOP-6.1.10-19
A gazdaság fokozatváltását 

támogató innovatív 
képzések

7,11 kiemelt 2019. június

 8. Hatályát veszti az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 12a. sora.
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2. melléklet az 1256/2019. (V. 3.) Korm. határozathoz

 1. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2.  mellékletében foglalt táblázat 2a. és 2b. sora helyébe a  következő sorok 
lépnek:

[A B C D E F

1.
Felhívás azonosító 

jele
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív 

támogatási 

kerete (Mrd Ft)

Projekt 

benyújtásának 

várható ideje

Szakmai elvárások]

2a.   GINOP-1.1.3-16

Modern Mintaüzem 
Program I. – mikro-,  

kis- és 
középvállalkozások 

üzletviteli folyamatainak 
megújítása, 

valamint a digitális 
és automatizációs 

fejlesztések élénkítése

IFKA Iparfejlesztési 
Közhasznú 

Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
(konzorciumvezető), 

Informatikai, 
Távközlési és 
Elektronikai 

Vállalkozások 
Szövetsége

3,85
Megtörtént 
2017-ben

A felhívás célja  
a magyarországi  
kis- és középvállalatok 
üzletviteli folyamatainak 
megújítását, 
valamint digitális 
transzformációját, 
Ipar 4.0 termelési 
rendszereinek 
technológiai, ipari 
automatizálási, vezérlési 
megoldások iránti 
nyitottságát elősegíteni:
1. a KKV-k vállalkozási 
képességeinek és 
fejlesztési igényeinek 
felmérésével,
2. ágazati Ipar  
4.0 fejlesztési koncepciók 
elkészítésével, 
implementálásával, 
és értékteremtő 
minta megoldásainak 
elterjesztésével,
3. Ipar 4.0 ágazati 
monitoring 
rendszereinek 
létrehozásával és 
módszertani központok 
fejlesztésével,
4. a KKV-k digitális 
transzformációját, 
fejlesztését segítő 
módszertanok 
kialakításával, 
elterjesztésével, valamint
5. mintaprojektek 
kialakításával.
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2b.   GINOP-1.1.4-16

Magyar Multi Program I. 
– A kiemelt növekedési 
potenciállal bíró kis- és 

középvállalkozások 
azonosítása, felmérése, 
motiválása, fejlesztési 

igényeik meghatározása

IFKA Iparfejlesztési 
Közhasznú 

Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

2,20
Megtörtént 
2017-ben

A felhívás célja a hazai 
nagy növekedési 
potenciállal 
rendelkező kis- és 
középvállalkozások 
eddiginél hatékonyabb 
támogatása érdekében 
a célcsoport pontos 
azonosítása,  
fő jellemzőinek és 
fejlesztési igényeinek 
megismerése, az érintett 
vállalkozások motiválása, 
tájékoztatása, valamint 
testreszabott, rugalmas 
fejlesztéspolitikai 
konstrukciók és 
ügyfélkezelési 
megoldások kidolgozása.

 2. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 2e. és 2f. sorral egészül ki:

[A (B C D E F

1.
Felhívás azonosító 

jele
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív 

támogatási 

kerete (Mrd Ft)

Projekt 

benyújtásának 

várható ideje

Szakmai elvárások]

2e. GINOP-1.1.9-19

Versenyképes 
vállalkozói attitűd 

fejlesztése,  
a lehetőség-orientált 

vállalkozások 
arányának növelése

Vállalkozások 
Országos Szövetsége

1,10 2019

A mikro-, kis- és 
középvállalkozások 
körében az uniós 
átlagtól elmaradó 
vállalkozói aktivitás 
növekedése és az 
induló vállalkozások 
sikeres továbbélésének 
támogatása  
21. századi megoldások 
elérését lehetővé tévő 
platform kialakításával 
és indulócsomag 
biztosításával, virtuális 
inkubátorprogram 
keretében.

2f. GINOP-1.1.10-19

A mikro-, kis- és 
középvállalkozások 

versenyképességének 
javítása a vállalkozói 
ismeretek bővítése 

révén

SEED Kisvállalkozás- 
fejlesztési Alapítvány 

(Foundation for 
Small Enterprise 

Economic 
Development)

1,00 2019

A projekttel szemben 
elvárás a vállalkozói 
szellem erősítése és  
a vállalkozók 
ismereteinek bővítése, 
működési és vezetési 
gyakorlatuk fejlesztése.
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 3. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

[A (B C D E F

1.
Felhívás azonosító 

jele
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív 

támogatási 

kerete (Mrd Ft)

Projekt 

benyújtásának 

várható ideje

Szakmai elvárások]

3a. GINOP-1.3.7-19

Professzionális 
felkészítés a tudatos 
külpiacra lépéshez 

KKV-k számára

HEPA Magyar 
Exportfejlesztési 

Ügynökség 
Nonprofit 

Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

1,00 2019

A projekttel szemben 
elvárás a hazai kis- és 
középvállalkozások 
nemzetközi piacon 
való megjelenésének 
előkészítése, támogatása, 
nemzetközi hálózatokba, 
valamint globális 
értékláncokba történő 
bekapcsolódásuk 
elősegítése, nem 
csupán konkrét 
promóciós tevékenység 
támogatásával, 
hanem célzott, 
egyedi tanácsadással, 
felkészítéssel.

 4. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat C:12b mezője helyébe a következő mező lép:

(A C

1. Felhívás azonosító jele Támogatást igénylő neve)

(12b.) (GINOP-3.4.6-16) Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

 5. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat C:14a mezője helyébe a következő mező lép:

(A C

1. Felhívás azonosító jele Támogatást igénylő neve)

(14a.) (GINOP-5.1.10-18)

Magyar Államkincstár
(konzorciumvezetőként vagy önállóan)

Konzorciumi formában benyújtott pályázat esetében konzorciumi tag lehet: KINCSINFO Kincstári 
Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

 6. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat C:16a mezője helyébe a következő mező lép:

(A C

1. Felhívás azonosító jele Támogatást igénylő neve)

(16a.) (GINOP-5.2.7-18)

Magyar Államkincstár
(konzorciumvezetőként vagy önállóan)

Konzorciumi formában benyújtott pályázat esetében konzorciumi tag lehet: KINCSINFO Kincstári 
Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
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 7. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 18a. és 18b. sora helyébe a következő sorok 
lépnek:

[A B C D E F

1.
Felhívás azonosító 

jele
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív 

támogatási 

kerete (Mrd Ft)

Projekt 

benyújtásának 

várható ideje

Szakmai elvárások]

18a. GINOP-5.3.10-17

A strukturális 
változásokhoz való 

alkalmazkodás 
segítése

Pénzügyminisztérium 
(konzorciumvezető), 

kormányhivatalok
5,00

Megtörtént 
2017-ben

A kiemelt projekt célja  
a foglalkoztatók számára 
a szerkezetváltáshoz 
és egyéb társadalmi-
gazdasági változásokhoz 
való alkalmazkodás 
támogatása, különösen  
a pozitív munkaerőpiaci 
átmenetek segítése 
érdekében (például 
a munkahelyük 
elvesztésével 
fenyegetettek újbóli 
elhelyezkedését segítő 
szolgáltatásokkal, 
képzéssel, célzott 
munkaerőköltség 
csökkentésével).

18b. GINOP-5.3.11-18

Kisgyermeket 
nevelők 

munkaerőpiaci 
visszatérésének 

támogatása

Magyar Államkincstár 
(konzorciumvezetőként 

vagy önállóan), 
konzorciumi formában 

benyújtott pályázat 
esetében konzorciumi 
tag lehet: KINCSINFO 
Kincstári Informatikai 

Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

9,80
Megtörtént 
2018-ban

A kiemelt projekt célja  
a 3 év alatti gyermeket 
nevelők számára a 
munkaerőpiacra történő 
visszatérését segítő 
pénzügyi támogatás 
nyújtása a gyermekek 
napközbeni ellátásához.
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 8. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 22a. és 22b. sora helyébe a következő sorok 
lépnek:

[A B C D E F

1.
Felhívás azonosító 

jele
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív 

támogatási 

kerete (Mrd Ft)

Projekt 

benyújtásának 

várható ideje

Szakmai elvárások]

22a.   GINOP-6.1.9-18

Közlekedési 
képzési- és 

vizsgacentrum 
kialakítása

Nemzeti Szakképzési és 
Felnőttképzési Hivatal 
(konzorciumvezető),  

KTI 
Közlekedéstudományi 

Intézet Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű 

Társaság

6,00
Megtörtént 
2018-ban

A kiemelt projekttel 
szembeni szakmai 
elvárás képzési és 
vizsgaközpont kialakítása 
a közlekedési ágazatban, 
amely az ágazati képzési 
igényeket szimulációs 
és egyéb oktatási 
eszközök biztosításával, 
az infrastrukturális 
háttér megteremtésével 
támogatja, így lehetőség 
nyílik a munkaerőpiac által 
igényelt rövid idejű szakmai, 
valamint kompetencia- és 
készségfejlesztő képzésekre, 
ezáltal az ágazat szereplői 
gyorsan képesek reagálni 
a folyamatosan változó 
munkaerőpiaci igényekre 
és az ágazatban tapasztalt 
10%-os munkaerőhiányra.

22b. GINOP-6.1.10-19

A gazdaság 
fokozatváltását 

támogató 
innovatív 
képzések

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 

Központ 
Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 
(konzorciumvezető),

Bajai Szakképzési 
Centrum,

Debreceni Szakképzési 
Centrum,

Győri Műszaki 
Szakképzési Centrum,

Kecskeméti 
Szakképzési Centrum,
Miskolci Szakképzési 

Centrum,
Nyíregyházi 

Szakképzési Centrum,
Székesfehérvári 

Szakképzési Centrum,
Szekszárdi Szakképzési 

Centrum,
Szombathelyi Műszaki 
Szakképzési Centrum

7,11 2019

A projekt keretében 
korszerű IPAR 4.0 
technológia használatára 
felkészítő tudásközpont és 
innovatív képzési rendszer 
jön létre.
A képzőhely a gazdaság 
igényeinek megfelelő 
képzési tartalmakat fejleszt, 
képzéseket, készségfejlesztő 
szolgáltatásokat nyújt, 
kiemelten a munkavállalás 
előtt álló felsőoktatásban 
vagy középfokú szakmai 
képzésben tanulókat, 
illetve képző és oktatási 
intézményeknél 
foglalkoztatottakat célozza.
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 9. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat F:23 mezője helyébe a következő mező lép:

(A F

1. Felhívás azonosító jele Szakmai elvárások)

(23.) (GINOP-6.2.1-VEKOP-15)

A PIAAC vizsgálat alapján készült adatbázisok az oktatáspolitika, illetve  
a foglalkoztatáspolitika számára fontos következtetések levonására lesznek alkalmasak.  
A felmérés lehetővé teszi a képzésekkel kapcsolatos intézkedések jobb megalapozását  
és célzását, valamint ezáltal a képzésre fordított források hatékonyabb felhasználását.  
A keretemelés fedezetet nyújt a PIAAC II. felmérési ciklusában való részvételhez.

 10. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat F:25 mezője helyébe a következő mező lép:

(A F

1. Felhívás azonosító jele Szakmai elvárások)

(25.) (GINOP-6.2.4-VEKOP-16)

A projekt célja a szakképzés és a felnőttkori szakmatanulás minőségének további javítása, 
valamint a fenntartható és intelligens gazdaság igényeinek kiszolgálása érdekében 
tartalom- és eszközfejlesztés. A kiemelt projektben tervezett digitálistaneszköz-fejlesztés 
hangsúlyosabbá tételével lehetőség nyílik egyes, az új szabályozók szerinti szakképesítések 
szakmai tartalmának teljes körű lefedésére, illetve továbbiak egyes tananyagegységeinek 
támogatására.

 11. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 25a. sora helyébe a következő sor lép:

[A B C D E F

1.
Felhívás azonosító 

jele
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív 

támogatási 

kerete (Mrd Ft)

Projekt 

benyújtásának 

várható ideje

Szakmai elvárások]

25a.
GINOP-6.2.5- 

VEKOP-19

Felnőttképzési, 
felnőttoktatási, 

szakképzési 
irányítási 

rendszer digitális 
átállása

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 

Központ 
Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság

1,66 
(ebből 
VEKOP: 
0,455)

2019

A projekt célja  
a felnőttképzés és 
felnőttoktatás átfogó, 
rendszerszintű fejlesztése, 
továbbá a Magyarország 
Digitális Oktatási 
Stratégiájában és  
a Digitális Jólét Program 
vonatkozó részstratégiáiban 
meghatározott feladatok 
végrehajtásának 
rendszerszintű tervezése, 
implementációjának 
előkészítése, a megvalósítás 
koordinációja és 
eredményeinek nyomon 
követése a szakképzésben,  
a felnőttoktatásban és  
a felnőttképzésben.
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A Kormány 1257/2019. (V. 3.) Korm. határozata
a Szári Romhányi György Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola felújításához szükséges forrás 
biztosításáról, valamint egyes települési önkormányzatok támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért a  Székesfehérvári Tankerületi Központ által fenntartott Szári Romhányi György Nyelvoktató Német 

Nemzetiségi Általános Iskola felújításával;
 2. az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 21.  § (1)  bekezdésében és 33.  § 

(2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az  1.  pont szerinti célra 100 000 000 forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel 
a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli 
kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 
18. Klebelsberg Központ cím javára, az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2019. december 31.

 3. az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezet címrendjének a
a) 32. Szár Község Önkormányzata feladatainak támogatása és
b) 33. Szank Község Önkormányzata feladatainak támogatása
címmel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 4. az  Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a  2.  melléklet szerinti célokra 157 400 000 forint 

egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű 
előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére, 
a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet,
a) 32. Szár Község Önkormányzata feladatainak támogatása és
b) 33. Szank Község Önkormányzata feladatainak támogatása
cím javára, a 3. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 5. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. melléklet szerinti célokra, a 4. pont szerinti költségvetési forrás terhére, 

az érintett települési önkormányzatok részére – külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a hatálya alá tartozó – vissza nem 
térítendő egyedi költségvetési támogatást nyújtson, a  támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes 
feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

 6. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  4.  pont szerinti egyedi költségvetési támogatást a  támogatói okirat 
kiadását követően támogatási előlegként folyósítsa az érintett önkormányzatok számára.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1257/2019. (V. 3.) Korm. határozathoz

XV. Pénzügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XV. Pénzügyminisztérium

26 Központi kezelésű előirányzatok 
2 Központi tartalékok 

297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések
K5 Egyéb működési célú kiadások -100 000 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
334484 18 Klebelsberg Központ

K7 Felújítások 100 000 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

334484 18 Klebelsberg Központ 100 000 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év

időarányos
teljesítményarányos
egyéb: azonnal 100 000 000 100 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Magyar Államkincstár  1 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 

Költségvetési év: 2019.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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2. melléklet az 1257/2019. (V. 3.) Korm. határozathoz

Alcím megnevezése Támogatási cél
Támogatási összeg 

(forint)

32. Szár Község Önkormányzata 
feladatainak támogatása

Sportinfrastruktúra fejlesztése és 
kulturális feladatok támogatása

 30 400 000

33. Szank Község Önkormányzata 
feladatainak támogatása

Sportinfrastruktúra fejlesztése 127 000 000
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3. melléklet az 1257/2019. (V. 3.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XV. Pénzügyminisztérium

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
IX.  Helyi önkormányzatok támogatásai

380217 32
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 30 400 000

380228 33
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 127 000 000

XV. Pénzügyminisztérium
26 Központi kezelésű előirányzatok 

2 Központi tartalékok 
297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések

K5 Egyéb működési célú kiadások -157 400 000

forintban
Államház-

tartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

forintban
Államház-

tartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítményarányos   
egyéb: azonnal 157 400 000 157 400 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

B E V É T E L 

Magyar Államkincstár  1 példány

Az előirányzat-módosítás érvényessége:    a) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az előirányzat-módosítás érvényessége:    a) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

Az előirányzat-módosítás érvényessége:    a) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Az előirányzat-módosítás érvényessége:    a) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Szár Község Önkormányzata feladatainak támogatása

Szank Község Önkormányzata feladatainak támogatása

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 

Költségvetési év: 2019.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

K I A D Á S O K 
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A Kormány 1258/2019. (V. 3.) Korm. határozata
a Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról, valamint az egyes kiemelt turisztikai térségben megvalósítandó fejlesztésekhez 
szükséges további intézkedésekről szóló 1152/2019. (III. 25.) Korm. határozat módosításáról

 1. A  Kormány az  Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak („Scholarship Programme for Christian Young People”) 
elnevezésű ösztöndíjprogram 2018/2019. tanév második féléve vonatkozásában az 1. melléklet szerinti felsőoktatási 
intézmények hallgatói részére megítélt ösztöndíjak és költségtérítések forrásainak biztosítása és az  ösztöndíjak 
kifizetése érdekében az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: 
Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 
28. Üldözött keresztények segítésének feladatai jogcímcsoport, 1. Ösztöndíjprogram támogatása jogcím terhére
a) a Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím javára  

251 037 280 forint és
b) a Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 

2.  Normatív finanszírozás alcím, 2. Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása jogcímcsoport javára  
26 730 240 forint,

összesen 277 767 520 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, a 2. melléklet szerint.
Felelős: pénzügyminiszter 

Miniszterelnökséget vezető miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
 2. Az  egyes kiemelt turisztikai térségben megvalósítandó fejlesztésekhez szükséges további intézkedésekről szóló 

1152/2019. (III. 25.) Korm. határozat 2.  pontjában az  „egyéb egyes turisztikai fejlesztések” szövegrész helyébe 
az „egyéb, a  Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással 
kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.) Korm. rendeletben meghatározott 
feladatok” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1258/2019. (V. 3.) Korm. határozathoz

Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak („Scholarship Programme for Christian Young People”) 
2018/2019. tanév második félév

Felsőoktatási intézmény megnevezése Ösztöndíj mértéke

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 59 941 700 Ft

Debreceni Egyetem 66 375 540 Ft

Dunaújvárosi Egyetem 5 927 560 Ft

Eötvös Loránd Tudományegyetem 7 883 700 Ft

Eszterházy Károly Egyetem 4 434 420 Ft

Miskolci Egyetem 6 000 420 Ft

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 4 441 280 Ft

Pázmány Péter Katolikus Egyetem 26 730 240 Ft

Pécsi Tudományegyetem 52 777 860 Ft

Szent István Egyetem 22 101 320 Ft

Szegedi Tudományegyetem 21 153 480 Ft

A félév összes kiadása: 277 767 520 Ft
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2. melléklet az 1258/2019. (V. 3.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám Kiemelt előirányzat évre áthúzódó
szám neve  hatása

XI. Miniszterelnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
28

367217 1 Ösztöndíjprogram támogatása
K5 -277 767 520

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
227942 5 Egyetemek, főiskolák

K4 251 037 280
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Normatív finanszírozás
333795 2

K5 26 730 240

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

28
367217 1 Ösztöndíjprogram támogatása -277 767 520

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
227942 5 Egyetemek, főiskolák 251 037 280

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Normatív finanszírozás

333795 2 26 730 240

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítményarányos  
egyéb: azonnal 277 767 520 277 767 520

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása

Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása

Üldözött keresztények segítésének feladatai

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási 
egyedi 

azonosító
A módosítást elrendelő 

jogszabály/határozat száma

Egyéb működési célú kiadások

Magyar Államkincstár 1 példány

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Üldözött keresztények segítésének feladatai

Egyéb működési célú kiadások

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű 

Államháztartási 
egyedi 

azonosító
A módosítást elrendelő 

jogszabály/határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2019.

Államháztartási 
egyedi 

azonosító
Fejezet

név
Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím

csop.
név

Jog-
cím
név

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma



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 Kft.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.
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