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III. Kormányrendeletek

A Kormány 138/2019. (VI. 13.) Korm. rendelete
a Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet, valamint a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az  Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A  Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: SH Korm. rendelet) 1.  §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A Stipendium Hungaricum (a továbbiakban: ösztöndíjprogram) a Kormány által alapított ösztöndíj, amelynek 
célja a  kormányközi oktatási megállapodások végrehajtása érdekében a  külföldi hallgatók magyar felsőoktatási 
intézményekben folytatandó tanulmányainak kiemelt támogatása. Az  ösztöndíjprogram végrehajtásának 
részleteit a külpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium (a továbbiakban: 
minisztérium) a  külföldi partner illetékes minisztériumával (a  továbbiakban: küldő fél) kötött megállapodása 
szabályozza az e rendelet és a vonatkozó kormányközi megállapodás előírásainak megfelelően.”

2. §  Az SH Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  ösztöndíjprogram működtetéséért a  miniszter felel. Az  oktatásért felelős miniszter közreműködik 
az  ösztöndíjprogramra vonatkozó stratégia kialakításában és végrehajtásában az  oktatáspolitikai szempontok 
érvényesítése révén.”

3. §  Az SH Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  ösztöndíjak és az  ösztöndíjprogram működtetésének pénzügyi fedezetét a  minisztérium költségvetési 
fejezetében kell tervezni. A  minisztérium a  minisztérium költségvetési fejezete terhére a  programban részt vevő 
felsőoktatási intézmények (a  továbbiakban: intézmények) rendelkezésére bocsátja az  ösztöndíjak, a  külföldi 
hallgatói helyek önköltsége, a  lakhatási támogatás, valamint a magán-egészségbiztosítás – amely fedezi az ellátás 
során szükséges idegennyelv-használat kapcsán felmerülő költségeket –, a szervezési átalány, és a 7. § (4) bekezdés 
c)  pontja esetén a  magyar nyelvi képzési átalány összegét, illetve biztosítja az  ösztöndíjprogram működtetésének 
költségeit a  Közalapítvány számára, továbbá biztosítja a  minisztérium által közvetlenül ellátandó feladatok 
végrehajtását.”

4. §  A  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Statútum 
rendelet) 101. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A miniszter az oktatásért való felelőssége keretében)
„d) közreműködik a  Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogrammal kapcsolatos, külön jogszabályban 
meghatározott feladatok végrehajtásában.”

5. §  A Statútum rendelet 141. § (2) bekezdés p) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a következő q) ponttal 
egészül ki:
(A miniszter a külpolitikáért való felelőssége keretében)
„p) felelős a magyar külügyi képzési rendszernek, különösen a diplomata képzések rendszerének a megalapozásáért,
q) ellátja a  Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram működtetésével kapcsolatos, külön jogszabályban 
meghatározott feladatokat.”

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A miniszterelnök általános helyettesének 4/2019. (VI. 13.) TNM rendelete
a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 156.  § (2)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 32.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A  Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj (a  továbbiakban: ösztöndíj) célja, hogy – a  magyarországi nemzetiségekkel 
kapcsolatos állami feladatok ellátása keretében – felsőoktatási intézményben történő továbbtanulásuk elősegítése 
érdekében támogatásban részesítse az  anyanyelvű és kétnyelvű nemzetiségi nevelést, illetve oktatást folytató 
középfokú iskolák ajánlása alapján – a  (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény 1. mellékletében meghatározott nemzetiséghez tartozó, középfokú iskolai, kiemelkedő képességű 
tanulókat.

 (2) E rendelet hatálya nem terjed ki a roma nemzetiséghez tartozó tanulókra.
 (3) A  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 32.  § (1)  bekezdés 3.  pontja 

szerinti nemzetiségpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által nyújtott ösztöndíj forrása a központi 
költségvetésről szóló törvényben meghatározott nemzetiségi célú előirányzat.

 (4) Az  ösztöndíj mértéke tanulónként havonta harmincezer forint, mely összeg a  megállapítását követő  
szeptember 1. napját követő két tanítási évben – a nyári szünet időtartamának kivételével – kerül folyósításra.

2. § (1) Az  ösztöndíjra vonatkozó pályázati felhívást a  miniszter – legkésőbb minden tanév utolsó napjáig – közzéteszi 
a honlapján.

 (2) A  pályázati felhívás tartalmazza a  pályázaton részvételre jogosultak körét, az  ösztöndíj megállapításának és 
folyósításának jelen rendeletben meghatározott feltételeit, a  pályázat során benyújtandó dokumentumok körét, 
valamint a  benyújtás és a  szerződéskötés határidejét. A  pályázat benyújtásának határideje a  meghirdetést követő 
harmincadik nap.

 (3) A  pályázaton kizárólag azok a  nemzetiségi nevelést, illetve oktatást folytató középfokú iskolák vehetnek részt, 
amelyek:
a) nemzetiségi anyanyelvű és nemzetiségi kétnyelvű középfokú oktatást vagy
b) a nemzetiségi anyanyelvű, kétnyelvű gimnáziumi nevelés-oktatással nem rendelkező nemzetiségek esetében 

nemzetiségi nyelvoktató oktatást 
folytatnak.

 (4) A  pályázaton az  a  magyar állampolgárságú, az  érettségi megszerzésére irányuló képzés utolsó két évfolyamot 
megelőző évfolyamát végző tanuló vehet részt,
a) aki nyilatkozata szerint valamely nemzetiséghez tartozik,
b) akinek a  tanulmányi eredménye a  pályázat benyújtását megelőző tanév végén számított 4,0 átlageredményt 

eléri,
c) aki más forrásból azonos időszakra nézve államilag finanszírozott tanulmányi ösztöndíjban nem részesül,
d) aki törvényes képviselőjével egyetemben a pályázat benyújtásával egyidejűleg írásban hozzájárul személyes 

adatainak e rendelet szerinti kezeléséhez, továbbá
e) akit a (3) bekezdés szerinti középfokú iskola kiválaszt.

 (5) A középfokú iskola az általa kiválasztott tanulóval együttesen terjeszti fel pályázatát.
 (6) A  benyújtott pályázati anyag a  pályázati felhívásban meghatározott benyújtási határidőt követő nyolcnapos 

hiánypótlási határidőn belül kiegészíthető, módosítható. A hiánypótlásra nyitva álló határidő jogvesztő.
 (7) Az ösztöndíjban az a tanuló részesülhet, aki

a) a pályázati felhívásban meghatározott dokumentumokat hiánytalanul és határidőn belül benyújtotta, és
b) az e rendeletben és a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelel.
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 (8) Az  ösztöndíj odaítélésekor előnyben részesül az  a  tanuló, akinek a  taníttatása – a  középfokú iskola nyilatkozata 
alapján – az eltartójára a többi pályázóhoz viszonyítva nagyobb terhet ró.

 (9) A tanuló a tanulói jogviszony alatt tett rendes érettségi vizsgát megelőző két tanévben részesül ösztöndíjban.
 (10) Ösztöndíjban középfokú iskolánként négy, ezen belül évfolyamonként két tanuló részesülhet.

3. § (1) A benyújtott pályázatok alapján a miniszter dönt az ösztöndíj odaítéléséről.
 (2) A pályázatokat a miniszterhez címezve kell benyújtani.

4. § (1) Az  ösztöndíj csak a  pályázatot elnyert tanuló (a  továbbiakban: ösztöndíjas), a  középfokú iskola és a  miniszter 
tevékenységét segítő minisztérium közötti, az  ösztöndíj folyósításával összefüggő jogokat és kötelezettségeket 
tartalmazó ösztöndíjszerződés megkötését követően folyósítható.

 (2) Az  ösztöndíjast a  jogosulatlanul felvett összeget illetően az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
kormányrendelet szerinti visszafizetési kötelezettség terheli.

 (3) Az  ösztöndíjas és a  középfokú iskola az  ösztöndíj megállapítását követő első tanév végén – közös, minden, 
az  ösztöndíjas jogviszonnyal összefüggő eseményről, körülményről – részbeszámolót, az  ösztöndíj-támogatással 
érintett második tanév befejezésével egyidejűleg záróbeszámolót készít és nyújt be a miniszternek.

 (4) Az ösztöndíjas a félévi eredményeiről igazolást küld a miniszter részére.
 (5) A miniszter a beszámolók vizsgálatának eredményéről értesítést küld az ösztöndíjas és a középfokú iskola részére.
 (6) Az ösztöndíjas jogviszony megszűnik, ha

a) a pályázathoz szükséges és a benyújtáskor fennálló feltételek utóbb megszűnnek,
b) az ösztöndíjas nem teljesíti a szerződésben vállalt bármely kötelezettségét,
c) az ösztöndíjas az ösztöndíjról lemond,
d) az ösztöndíjas tanulmányi eredménye a tanulói jogviszony alatt tett érettségi megszerzésére irányuló képzés 

utolsó két évfolyama bármelyikének a végén a 4,0 átlagot nem éri el, illetve az ösztöndíjjal érintett időszak 
féléves átlageredménye a 3,5 átlag alá csökken, vagy

e) az  ösztöndíjas olyan magatartást tanúsított, amely az  ösztöndíjas jogviszonyhoz méltatlan, különösen, ha 
az ösztöndíjas iskolája fegyelmi büntetést szab ki rá.

 (7) Az  ösztöndíjas jogviszony megszűnése esetén – az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
kormányrendelet szerint – a miniszter az ösztöndíjszerződést felmondja.

 (8) A megüresedett ösztöndíjas helyre pályázat nem írható ki.

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

6. §  Hatályát veszti a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 44/2013. (VI. 26.) EMMI rendelet.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  a miniszterelnök általános helyettese

Az igazságügyi miniszter 15/2019. (VI. 13.) IM rendelete
az önkéntes műnyilvántartás részletes szabályairól szóló 26/2010. (XII. 28.) KIM rendelet módosításáról

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 112. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatala elnöke véleményének kikérésével és a  kultúráért felelős miniszterrel egyetértésben, a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 111. § (2) bekezdés j) pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az önkéntes műnyilvántartás részletes szabályairól szóló 26/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) A  mű önkéntes műnyilvántartásba vételére irányuló kérelmet a  Hivatal által rendszeresített 
formanyomtatványon (a  továbbiakban: formanyomtatvány), papír alapon vagy elektronikus úton kell benyújtani. 
A kérelemben az Szjt. 94/D. § (1) és (2) bekezdésében előírtakon túl meg kell jelölni a nyilvántartásba venni kért mű 
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címét, a mű műtípusát, a mű egyedi azonosítását segítő további adatokat, valamint a nyilvántartásba venni kért mű 
hordozóját.”

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

  Dr. Trócsányi László s. k., 
  igazságügyi miniszter

A külgazdasági és külügyminiszter 3/2019. (VI. 13.) KKM rendelete
a külgazdasági és külügyminiszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2014. (VII. 30.) KKM rendelet 
módosításáról

A  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011.  évi CCII.  törvény 
24.  § (6)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 138. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A  külgazdasági és külügyminiszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2014. (VII. 30.) KKM  rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdése a következő g)–i) ponttal egészül ki:
(Miniszteri elismerésként)
„g) „Külgazdasági és Külügyminisztérium Kiváló Munkatársa” Kitüntető Oklevél,
h) „Külgazdasági és Külügyminisztérium Kiváló Külgazdasági Attaséja” Kitüntető Oklevél, valamint
i) Miniszteri Dicséret”
(adományozható.)

2. §  A Rendelet a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § A 3. §-tól eltérően
a) az augusztus 20-a alkalmából adományozható miniszteri elismerésekre minden év július 31. napjáig,
b) a Külgazdasági Értekezleten átadásra kerülő elismerésekre minden év június 15. napjáig
lehet kezdeményezést tenni.”

3. §  A Rendelet 9. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a  (2)  bekezdés szerinti oklevélre jelölt személy jutalmazásának fedezetét a  miniszter által vezetett 
minisztérium igazgatási költségvetése biztosítja, a Miniszteri Elismerő Oklevéllel legfeljebb 231 900 forint összegű 
pénzjutalom adható.”

4. §  A Rendelet 11/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az  (5)  bekezdés szerinti pénzjutalom kifizetéséhez szükséges nyilvántartási adatlapot és az  adófizetés 
helyszínéről, illetve a díjazott adóazonosító jeléről szóló nyilatkozatmintákat a miniszter a minisztérium honlapján 
közzéteszi.”

5. §  A Rendelet 2. alcíme a következő 12/C–12/E. §-sal egészül ki:
„12/C.  § (1) A  „Külgazdasági és Külügyminisztérium Kiváló Munkatársa” Kitüntető Oklevél – a  közigazgatási 
államtitkár kezdeményezésére – annak a  személynek adományozható, aki a  munkáját tartósan kiemelkedő 
színvonalon végzi, példamutató magatartást tanúsít, és a  minisztériummal legalább tízéves, folyamatos 
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.
(2) Az oklevél évente legfeljebb két fő részére adományozható.
(3) Az oklevél átadására minden évben az október 23-ai nemzeti ünnep alkalmából kerül sor.
(4) Az oklevéllel 579 750 forint összegű pénzjutalom jár.
12/D. § (1) A „Külgazdasági és Külügyminisztérium Kiváló Külgazdasági Attaséja” Kitüntető Oklevél a Magyarország 
külképviseletein – a  külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016.  évi LXXIII.  törvény (a  továbbiakban: 
Külszoltv.) szerinti tartós külszolgálatot teljesítő – külgazdasági attasé beosztott diplomata munkakört ellátó 
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kormánytisztviselőnek adható, aki gazdaságdiplomáciai és külgazdasági tevékenységét kimagasló színvonalon 
végzi, tartós külszolgálatra történő kihelyezését követően legalább egy év eltelt, és kiemelkedő eredményt ért el 
a (2) bekezdésben meghatározott területek valamelyikén.
(2) Kitüntető Oklevél az alábbi területeken elért kiemelkedő eredmény esetén adományozható:
a) kiemelkedő magyar exportügylet elősegítésében történő közreműködés a fogadó ország piacán,
b) a magyar cégek külpiacra jutásának innovatív, eredményes módon történő elősegítése,
c) sikeres gazdaságdiplomáciai tevékenység előmozdítása vagy
d) kiemelkedő jelentőségű beruházás elősegítése.
(3) Az  oklevél évente legfeljebb négy fő részére adományozható. Ha az  oklevél a  (4)  bekezdésben foglaltak 
szerint több külgazdasági attasé között megosztva kerül adományozásra, úgy az  adományozás egy oklevél 
adományozásának minősül.
(4) Több külgazdasági attasé közös munkájával elért eredmény elismeréseként az  oklevél több azonos 
külképviseleten külszolgálatot teljesítő külgazdasági attasé között megosztva is adományozható, ha a (2) bekezdés 
a)–d)  pontjában meghatározott eredményeket a  külgazdasági attasék együttműködve érték el. Az  elismerés 
megosztása esetén a  díjazottaknak járó pénzjutalom nem haladhatja meg a  (6)  bekezdésben meghatározott 
összeget, az a külgazdasági attasék között egyenlő mértékben oszlik meg.
(5) Az oklevél átadására minden évben egyszer a Külgazdasági Értekezlet alkalmából kerül sor.
(6) Az oklevéllel 850 000 forint összegű pénzjutalom jár.
12/E.  § (1) Miniszteri Dicséretben a  legalább kétéves politikai szolgálati jogviszonnyal, kormányzati szolgálati 
jogviszonnyal, biztosi jogviszonnyal rendelkező, kiemelkedő munkát végző személy részesíthető.
(2) Miniszteri Dicséret egy évben legfeljebb negyven fő részére adható.
(3) A  dicséretek átadására évente két alkalommal, a  március 15-ei és az  október 23-ai nemzeti ünnep alkalmából 
kerül sor.
(4) A Miniszteri Dicsérettel 463 800 forint összegű pénzjutalom jár.”

6. §  A Rendelet
a) 2. § (1) bekezdésében az „elismerés” szövegrész helyébe az „elismerés (a továbbiakban: miniszteri elismerés)” 

szöveg,
b) 3.  § (1)  bekezdésében az „állami vezetője” szövegrész helyébe az „államtitkára, a  közigazgatási államtitkára, 

helyettes államtitkára” szöveg,
c) 2. alcím címében az „elismerésekre” szövegrész helyébe az „egyes miniszteri elismerésekre” szöveg,
d) 12.  § (2)  bekezdésében az „augusztus 20-ai állami ünnep” szövegrész helyébe az „október 23-ai nemzeti 

ünnep” szöveg
lép.

7. §  Hatályát veszti a Rendelet 2. § (2) bekezdés e) pontjában a „ , valamint” szövegrész.

8. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1353/2019. (VI. 13.) Korm. határozata
a Központi Maradványelszámolási Alapból és fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosításról, 
valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

 1. A Kormány
a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 
(a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetének a  36. Abasári 
Vízműtelep pozitív kútjaiból származó víz teljes körű hasznosítása tervezési és engedélyeztetési feladatainak 
támogatása címmel; a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 16. Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása alcímnek  
a  8. Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása jogcímcsoporttal és a  Kvtv. 1.  melléklet  
XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 3. Kiemelt kormányzati magasépítési 
beruházásokkal kapcsolatos kiadások címnek az 5. Beruházási tartalék alcímmel történő kiegészítését;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

b) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében, valamint az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 12 273 303 498 forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet,  
43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, az 1. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

c) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 646 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el, a 2. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

d) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – az  Abasári Vízműtelep pozitív kútjaiból 
származó víz teljes körű hasznosításának megvalósításához, a  tervezési és engedélyeztetési feladatokhoz –  
24 130 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezet, 2. A  helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím terhére, a  Kvtv. 
1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 36. Abasári Vízműtelep pozitív kútjaiból származó 
víz teljes körű hasznosítása tervezési és engedélyeztetési feladatainak támogatása cím javára, a 3. melléklet 
szerint;
Felelős: pénzügyminiszter 

belügyminiszter
Határidő: azonnal

e) egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  d)  alpont szerinti költségvetési forrás terhére Abasár Község 
Önkormányzata 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 támogatási előlegként a  d)  alpontban meghatározott célra, 
támogatói okirat alapján.

 2. Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1276/2017.  
(V. 31.) Korm. határozat 1. pontjában a „2019. június 30.” szövegrész helyébe a „2020. január 31.” szöveg lép.

 3. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és 
egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat 1.  pont b)  alpontjában  
az  „az Országos Széchényi Könyvtár részére biztosított 250 000 000 forint, az  Egyházi közösségi célú 
programok és beruházások támogatása előirányzat javára átcsoportosított 3 087 151 050 forint, a  Sportági 
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fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása előirányzat javára átcsoportosított  
398 000 000 forint tekintetében 2019. június 30., a  Nemzetpolitikai célú támogatások cím javára átcsoportosított 
1 253 793 000 forint tekintetében 2020. június 30.” szövegrész helyébe az „az Egyházi közösségi célú programok és 
beruházások támogatása előirányzat javára átcsoportosított 3 087 151 050 forint, a Sportági fejlesztési koncepciók 
megvalósításával összefüggő feladatok támogatása előirányzat javára átcsoportosított 398 000 000 forint 
tekintetében 2019. június 30., az  Országos Széchényi Könyvtár részére biztosított 250 000 000 forint tekintetében 
2020. január 31., a Nemzetpolitikai célú támogatások cím javára átcsoportosított 1 253 793 000 forint tekintetében 
2020. június 30.” szöveg lép.

 4. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, tárgyéven 
túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1707/2017. (IX. 25.)  
Korm. határozat 1.  pontjában az  „a Közgyűjtemények cím javára az  Országos Széchényi Könyvtár részére 
biztosított 361 000 000 forint tekintetében A  2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019) Budapesten történő 
megrendezésének támogatása előirányzat javára biztosított 35 000 000 forint tekintetében és az Egyházi közösségi 
célú programok és beruházások támogatása előirányzat javára biztosított 1 836 800 000 forint tekintetében 
2019. június 30.” szövegrész helyébe az  „A 2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019) Budapesten történő 
megrendezésének támogatása előirányzat javára biztosított 35 000 000 forint tekintetében és az Egyházi közösségi 
célú programok és beruházások támogatása előirányzat javára biztosított 1 836 800 000 forint tekintetében  
2019. június 30., a Közgyűjtemények cím javára az Országos Széchényi Könyvtár részére biztosított 361 000 000 forint 
tekintetében 2020. január 31.” szöveg lép.

 5. A fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, a  2017. évi költségvetési maradványok 
egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1806/2018.  
(XII. 23.) Korm. határozat 1.  pont a)  alpont ab)  pontjában, valamint 8.  mellékletében a  „Mezőkövesd Város 
Önkormányzata kezelésében lévő egyes utak, valamint a  2511. jelű Mezőkövesd–Hollóstető összekötő út 
0+000 – 8+230 kilométerszelvények közötti leromlott szakaszai burkolatfelújításának támogatása” szövegrész 
helyébe a  „Mezőkövesd Város Önkormányzata kezelésében lévő egyes utak, tartozékaik, parkolók, valamint 
a  2511. jelű Mezőkövesd–Hollóstető összekötő út 0+000 – 8+230 kilométerszelvények közötti leromlott szakaszai 
burkolatfelújításának, építésének támogatása” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1353/2019. (VI. 13.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
LXV. Bethlen Gábor Alap

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
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

28 Üldözött keresztények segítésének feladatai
367228 2 Intervenciós Támogatási Keret

K5 Egyéb működési célú kiadások 1 119 000 000
304191 14 Nemzeti Közszolgálati Egyetem

K1 Személyi juttatások 780 000 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 117 000 000
K3 Dologi kiadások 506 400 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 24 400 000
K6 Beruházások 50 000 000

XIV. Belügyminisztérium
003704 1 Belügyminisztérium igazgatása

K1 Személyi juttatások 36 978 659
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 781 864

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

66 Kutatási és fejlesztési feladatok
379651 9 ELI-ALPS lézeres kutatóközpont támogatása

K1 Személyi juttatások 93 620 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 380 000
K3 Dologi kiadások 248 360 000
K5 Egyéb működési célú kiadások 219 043 077
K6 Beruházások 211 640 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 822 973 433

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004118 2 Külképviseletek igazgatása

K1 Személyi juttatások 261 161 816
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 500 000
K3 Dologi kiadások 40 470 000
K6 Beruházások 894 900 000
K7 Felújítások 28 500 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
379295 8 Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása

K1 Személyi juttatások 28 400 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 000 000
K3 Dologi kiadások 25 900 000
K6 Beruházások 58 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 382 700 000

23 Sporttevékenység támogatása
025155 4 Versenysport támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 200 000 000
340640 29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 1 500 000 000
24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

358606 54 Vasas SC létesítmény-fejlesztési program
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 800 000 000

343451 48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték
K3 Dologi kiadások 3 520 000

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
376262 19 Magyar Corvin-lánc Testület támogatása

K3 Dologi kiadások 666 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 166 613 000

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
42 Alapok támogatása

263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 609 395 649

374873 43 Központi Maradványelszámolási Alap
K5 Egyéb működési célú kiadások -12 273 303 498

LXV. Bethlen Gábor Alap
263145 4 Nemzetpolitikai célú támogatások

K5 Egyéb működési célú kiadások 474 650 000
263178 5 Alapkezelő működési költségei

K3 Dologi kiadások 134 745 649

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

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
LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 609 395 649

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

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
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

28 Üldözött keresztények segítésének feladatai
367228 2 Intervenciós Támogatási Keret 1 119 000 000
304191 14 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1 477 800 000

XIV. Belügyminisztérium
003704 1 Belügyminisztérium igazgatása 43 760 523

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

66 Kutatási és fejlesztési feladatok
379651 9 ELI-ALPS lézeres kutatóközpont támogatása 1 612 016 510

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004118 2 Külképviseletek igazgatása 1 240 531 816

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
379295 8 Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása 3 500 000 000

23 Sporttevékenység támogatása
025155 4 Versenysport támogatása 200 000 000
340640 29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása 1 500 000 000

24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
358606 54 Vasas SC létesítmény-fejlesztési program 800 000 000
343451 48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték 3 520 000

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
376262 19 Magyar Corvin-lánc Testület támogatása 167 279 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 12 273 303 498 12 273 303 498

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 



3460 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2019. évi 99. szám
 

XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
LXV. Bethlen Gábor Alap

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
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

28 Üldözött keresztények segítésének feladatai
367228 2 Intervenciós Támogatási Keret

K5 Egyéb működési célú kiadások 1 119 000 000
304191 14 Nemzeti Közszolgálati Egyetem

K1 Személyi juttatások 780 000 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 117 000 000
K3 Dologi kiadások 506 400 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 24 400 000
K6 Beruházások 50 000 000

XIV. Belügyminisztérium
003704 1 Belügyminisztérium igazgatása

K1 Személyi juttatások 36 978 659
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 781 864

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

66 Kutatási és fejlesztési feladatok
379651 9 ELI-ALPS lézeres kutatóközpont támogatása

K1 Személyi juttatások 93 620 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 380 000
K3 Dologi kiadások 248 360 000
K5 Egyéb működési célú kiadások 219 043 077
K6 Beruházások 211 640 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 822 973 433

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004118 2 Külképviseletek igazgatása

K1 Személyi juttatások 261 161 816
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 500 000
K3 Dologi kiadások 40 470 000
K6 Beruházások 894 900 000
K7 Felújítások 28 500 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
379295 8 Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása

K1 Személyi juttatások 28 400 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 000 000
K3 Dologi kiadások 25 900 000
K6 Beruházások 58 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 382 700 000

23 Sporttevékenység támogatása
025155 4 Versenysport támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 200 000 000
340640 29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 1 500 000 000
24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

358606 54 Vasas SC létesítmény-fejlesztési program
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 800 000 000

343451 48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték
K3 Dologi kiadások 3 520 000

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
376262 19 Magyar Corvin-lánc Testület támogatása

K3 Dologi kiadások 666 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 166 613 000

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
42 Alapok támogatása

263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 609 395 649

374873 43 Központi Maradványelszámolási Alap
K5 Egyéb működési célú kiadások -12 273 303 498

LXV. Bethlen Gábor Alap
263145 4 Nemzetpolitikai célú támogatások

K5 Egyéb működési célú kiadások 474 650 000
263178 5 Alapkezelő működési költségei

K3 Dologi kiadások 134 745 649

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

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
LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 609 395 649

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

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
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

28 Üldözött keresztények segítésének feladatai
367228 2 Intervenciós Támogatási Keret 1 119 000 000
304191 14 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1 477 800 000

XIV. Belügyminisztérium
003704 1 Belügyminisztérium igazgatása 43 760 523

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

66 Kutatási és fejlesztési feladatok
379651 9 ELI-ALPS lézeres kutatóközpont támogatása 1 612 016 510

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004118 2 Külképviseletek igazgatása 1 240 531 816

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
379295 8 Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása 3 500 000 000

23 Sporttevékenység támogatása
025155 4 Versenysport támogatása 200 000 000
340640 29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása 1 500 000 000

24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
358606 54 Vasas SC létesítmény-fejlesztési program 800 000 000
343451 48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték 3 520 000

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
376262 19 Magyar Corvin-lánc Testület támogatása 167 279 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 12 273 303 498 12 273 303 498

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 
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2. melléklet az 1353/2019. (VI. 13.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XV. Pénzügyminisztérium
XIX. Uniós fejlesztések 
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

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
XV. Pénzügyminisztérium

26 Központi kezelésű előirányzatok
2 Központi tartalékok

375739 4 Beruházás Előkészítési Alap
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -235 000 000

XIX. Uniós fejlesztések
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

9 2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok
342839 4 Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)

K8 235 000 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
227942 5 Egyetemek, főiskolák

K3 Dologi kiadások -411 000 000
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

3 Kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokkal kapcsolatos kiadások
380695 5 Beruházási tartalék

K6 Beruházások 411 000 000

forintban
Államház-

tartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L 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
XIX. Uniós fejlesztések

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
9 2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok

342839 4 Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) 235 000 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
227942 5 Egyetemek, főiskolák -411 000 000

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: 646 000 000 646 000 000

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

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2019.

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
A módosítást elrendelő 

jogszabály/határozat száma

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K I A D Á S O K 

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

azonnalMagyar Államkincstár  1 példány
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3. melléklet az 1353/2019. (VI. 13.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

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

359017 2 A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
K5 Egyéb működési célú támogatások -24 130 000

380684 36

K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások 24 130 000

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

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

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

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 24 130 000 24 130 000

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

Magyar Államkincstár  1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2019.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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

Abasári Vízműtelep pozitív kútjaiból származó víz teljes körű hasznosítása tervezési és 
engedélyeztetési feladatainak támogatása

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 
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A miniszterelnök 58/2019. (VI. 13.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező 
földgázszállító vezeték építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-
elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására 
adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
az  innovációért és technológiáért felelős miniszter, a  külgazdasági és külügyminiszter, valamint az  igazságügyi miniszter 
előterjesztése alapján
 1. felhatalmazom az  innovációért és technológiáért felelős minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Magyarország 

Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező földgázszállító vezeték építésével, 
üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló 
Megállapodás (a  továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegének – a  megerősítés fenntartásával történő – 
végleges megállapítására;

 2. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás szövegének végleges megállapításához 
szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

 3. felhívom az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, a  külgazdasági és külügyminisztert, valamint 
az igazságügyi minisztert, hogy a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvény tervezetét a Megállapodás szövegének 
végleges megállapítását követően haladéktalanul terjessze a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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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 Kft.
Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.
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