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III. Kormányrendeletek

A Kormány 111/2019. (V. 15.) Korm. rendelete
a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési 
keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzékváltással létrejött 
megállapodás kihirdetéséről

1. §  A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti 
pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás (a  továbbiakban: Megállapodás) 
módosításáról szóló jegyzékváltással létrejött megállapodás (a  továbbiakban: Módosítás) kötelező hatályának 
elismerésére.

2. §  A Kormány a Módosítást e rendelettel kihirdeti.

3. §  A Módosítás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:
“The Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary presents its compliments to the Ministry of Finance of 
Kosovo and has the honour to initiate, through an exchange of notes, the following amendment of the Agreement 
between the Government of Hungary and the Government of the Republic of Kosovo about the Establishment of 
a  Framework Programme for Financial Co-Operation signed on 14 December 2016 (hereinafter referred to as the 
“Agreement”).
The Hungarian Party has the honour to propose to the Kosovan Party an amendment to the fourth sentence of 
Article 3 as follows: “Tenor of the credit disbursed under the tied aid credit line shall not exceed 19.5 (nineteen and 
a half ) years, which includes 1.5 (one and a half ) year grace period and 18 (eighteen) years repayment period.”
If the aforesaid proposal of the Hungarian Party are acceptable to the Kosovan Party, this Note and the Note of 
the Kosovan Party in reply to that effect shall constitute an agreement between the Government of Hungary 
and the Government of the Republic of Kosovo on the amendment of the fourth sentence of Article 3 of the 
above-mentioned Agreement, which amendment shall enter into force on the 15th (fifteenth) day after receiving 
the reply note.
The Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of 
Finance of Kosovo the assurances of its highest consideration.”

„Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma tiszteletét fejezi ki Koszovó Pénzügyminisztériuma felé és 
tisztelettel kezdeményezi a  2016. december 14-én aláírt a  Magyarország Kormánya és a  Koszovói Köztársaság 
Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló Megállapodás (a  továbbiakban: 
Megállapodás) jegyzékváltás útján történő módosítását.
A Magyar Fél javasolja a  Koszovói Fél számára a  Megállapodás 3.  cikk negyedik mondatának módosítását 
a következőképpen: „A kötött segélyhitelkeretből folyósított hitel futamideje a  folyósítási időszakot követően nem 
haladhatja meg a 19,5 (tizenkilenc és fél) évet, amely időtartam 1,5 (egy és fél) év türelmi időt és 18 (tizennyolc) év 
törlesztési időszakot foglal magába.”
Amennyiben a  Magyar Fél említett javaslata elfogadható a  Koszovói Fél számára, abban az  esetben jelen jegyzék 
és a  Koszovói Fél jelen jegyzékre küldött válaszjegyzéke megállapodást képeznek Magyarország Kormánya és 
a Koszovói Köztársaság Kormánya között, a fent említett Megállapodás 3. cikk negyedik mondatának módosításáról, 
amely a válaszjegyzék kézhezvételének napjától számított 15. (tizenötödik) napon lép hatályba.
Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma ismételten megragadja az alkalmat, hogy nagyrabecsüléséről 
biztosítsa Koszovó Pénzügyminisztériumát.”

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 3. § a Módosítás harmadik bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) A  Módosítás, valamint a  2.  § és a  3.  § hatálybalépésének naptári napját a  külpolitikáért felelős miniszter – annak 

ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
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5. § (1) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdaságért felelős miniszter gondoskodik.
 (2) A  Megállapodás Módosítással egységes szerkezetbe foglalt hiteles angol nyelvű szövegének és annak hivatalos 

magyar nyelvű fordításának a hatálybalépését követő haladéktalan közzétételéről a külgazdaságért felelős miniszter 
– a külpolitikáért felelős miniszterrel és az igazságügyért felelős miniszterrel egyetértésben – gondoskodik.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 112/2019. (V. 15.) Korm. rendelete
a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2019. évi mértékéről

A Kormány a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 
76. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:

1. §  A 2019. évre vonatkozó, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 
törvény szerinti minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 
2336 forint/óra.

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

3. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult közbeszerzési eljárásokban kell alkalmazni.

4. §  Hatályát veszti a  minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2018. évi mértékéről szóló 116/2018. (VII. 2.) 
Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 113/2019. (V. 15.) Korm. rendelete
egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi 
XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a), b) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályainak kihirdetéséről szóló 2009. évi 
XCI. törvény 3. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (1)  bekezdés e)  pontjában, a  honvédelemről 
és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81.  §  
(1)  bekezdés e)  pontjában, valamint a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 80. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető 
tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 
66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, 
valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: KR1.) 1. § 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„14. információcsere: a  Kábítószer és a  Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjáról (átdolgozott 
változat) szóló, 2006. december 12-i 1920/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5a.  cikke szerinti 
értesítés lehetséges új pszichoaktív anyag megjelenéséről, illetve az  ezt tartalmazó készítmények előállításáról, 
kereskedelméről és felhasználásáról;”

2. §  A KR1. 34. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„e) az  Európai Parlament és a  Tanács (EU) 2017/2103 irányelve (2017. november 15.) a  2004/757/IB tanácsi 
kerethatározatnak a  kábítószer fogalommeghatározása új pszichoaktív anyagokkal való kiegészítése céljából 
történő módosításáról és a 2005/387/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről.”

2. Az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai végrehajtásának egyes 
kérdéseiről szóló 253/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

3. §  Az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 
253/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR2.) 2. § (2) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A Nemzeti NER Tájékoztatási Központ ellátja a NER-ben foglalt feladatait, különösen:)
„f ) háromévente tájékoztatja az  Európai Unió Bizottságát a  nemzeti szintű készültség- és reagálás-tervezésük 
aktuális helyzetéről.”

4. §  A KR2. a következő 8. §-sal egészül ki:
„8. § Ez a rendelet
a) a  határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekről és a  2119/98/EK határozat hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2013. október 22-i 1082/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat, valamint
b) az 1082/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat szerint a korai figyelmeztető és gyorsreagáló rendszer 
keretében a  határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel kapcsolatos riasztások kiadására, valamint 
az ilyen veszélyekkel kapcsolatos információcserére, konzultációra és a reagálás koordinációjára vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló, 2017. február 13. (EU) 2017/253 bizottsági végrehajtási határozat
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

5. §  A KR2. 2. § (1) bekezdésében az „az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szövegrész helyébe 
a „Nemzeti Népegészségügyi Központ” szöveg lép.

3. Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

6. §  Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: KR3.) 2.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Eütv. 228. § (2) bekezdése szerinti egészségügyi válsághelyzet bekövetkezése esetén, ha az eseményt az Eütv. 
228. § (4) bekezdés
a) a)  pont aa)  alpontja alapján a  fővárosi vagy a  megyei kormányhivatal (a  továbbiakban: kormányhivatal) 
vezetőjének javaslatára az  egészségügyért felelős miniszter minősíti egészségügyi válsághelyzetté, erről 
haladéktalanul tájékoztatja a Kormányt és az országos tisztifőorvost, illetve az országos tisztifőorvos útján a fővárosi 
vagy megyei védelmi bizottságot (továbbiakban együtt: megyei védelmi bizottság),
b) a) pont ab) alpontja és b) pont bb) alpontja alapján az országos tisztifőorvos javaslatára az egészségügyért felelős 
miniszter minősíti egészségügyi válsághelyzetté, haladéktalanul gondoskodik a  Kormány, valamint az  országos 
tisztifőorvos útján a kormányhivatalok és a megyei védelmi bizottság tájékoztatásáról,
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c) b)  pont ba)  alpontja alapján az  országos tisztifőorvos egyetértésével a  kormányhivatal vezetője minősíti 
egészségügyi válsághelyzetté, erről az  egészségügyért felelős minisztert és a  közigazgatás szervezéséért felelős 
minisztert haladéktalanul tájékoztatja.”

7. § (1) A KR3. 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  2.  § (1)  bekezdés a)–b)  pontja szerinti esetben meghatározott válsághelyzetben az  országos tisztifőorvos 
átmenetileg módosíthatja
a) a járó-, illetve a fekvőbeteg-szakellátáson belül a tevékenységek szakmai megoszlását,
b) az ellátási területek határait,
c) a betegbeutalás rendjét, valamint
d) a fekvőbeteg-gyógyintézetek ágyszámát.”

 (2) A KR3. 5. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  országos tisztifőorvos az  (1a)  bekezdésben foglaltakról soron kívül tájékoztatja a  kormányhivatalokat, 
a  megyei védelmi bizottságokat, az  OMSZ szolgálatvezető főorvosát, az  OGYÉI és az  ÁEEK főigazgatóját, valamint 
az egészségügyért felelős minisztert.”

8. §  A KR3. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10.  § (1) Az  állam egészségügyi válsághelyzet esetére a  tömeges ellátás feltételeinek biztosítása, 
a szükséggyógyintézetek működéséhez, továbbá az egészségügyi válsághelyzeti ellátáshoz szükséges gyógyszerek, 
egészségügyi anyagok és eszközök azonnali rendelkezésre állása céljából ÁEüT-t tart fenn.
(2) Az  ÁEüT-t az  egészségügyért felelős miniszter felügyeli, és annak elemeiről évente tájékoztatja a  megyei 
kormányhivatalokat és a megyei védelmi bizottságokat.
(3) Az egészségügyi válsághelyzeti ellátást a katasztrófa-orvostani szakmai szabályok alapján kell biztosítani.
(4) Az  egészségügyért felelős miniszter ellenőrzi az  egészségügyi válsághelyzeti ellátást nyújtó egészségügyi 
szolgáltatók, betegszállítók, az ellátásban, illetve az ellátás működési feltételeinek biztosításában közreműködő jogi 
személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek és természetes személyek egészségügyi válsághelyzeti felkészülési 
tevékenységét. Az  egészségügyért felelős miniszter e  jogkörét a  Magyar Honvédség és a  rendvédelmi szervek 
egészségügyi szolgálatai tekintetében a honvédelemért felelős miniszterrel, illetve a rendvédelmi szervekért felelős 
miniszterrel egyetértésben gyakorolja.
(5) A megyei kormányhivatal az egészségügyi válsághelyzeti feladatok ellátására vonatkozó tervet (a továbbiakban: 
megyei részterv) az Eütv. 232. § (2) bekezdésében meghatározott tervek és a vonatkozó szakmai előírások alapján 
készíti el, amit a megyei védelmi bizottság elnöke – az országos tisztifőorvos útján – kétévente, a második év február 
28. napjáig az egészségügyért felelős miniszter részére jóváhagyás céljából megküld.
(6) Ha bármely oknál fogva olyan változás áll be, amelynek következtében a  megyei résztervek módosítása 
szükséges, arról a megyei védelmi bizottság haladéktalanul tájékoztatja az országos tisztifőorvost, és a módosított 
résztervet – az  országos tisztifőorvos útján – a  módosítástól számított 30 napon belül megküldi jóváhagyásra 
az egészségügyért felelős miniszter részére.
(7) Az  országos tisztifőorvos kétévente, a  második év március 31. napjáig terjeszti fel jóváhagyásra 
az  egészségügyért felelős miniszter részére a  jóváhagyott megyei résztervek figyelembevételével a  Nemzeti 
Népegészségügyi Központnak az egészségügyi válsághelyzeti feladatok ellátására vonatkozó résztervét.
(8) Az OMSZ főigazgatója, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) főigazgatója, az ÁEEK 
főigazgatója, valamint az OGYÉI főigazgatója kétévente, a második év március 31. napjáig terjeszti fel jóváhagyásra 
az  egészségügyért felelős miniszter részére az  egészségügyi válsághelyzeti feladatok ellátására vonatkozó 
résztervét.
(9) Az  (5), (7) és (8)  bekezdés szerinti jóváhagyott résztervek alapján az  egészségügyért felelős miniszter 
gondoskodik az  Egészségügyi Válsághelyzetek Kezelésének Országos Tervének (a  továbbiban: Országos Terv) 
előkészítéséről.
(10) A  (9)  bekezdés szerinti előkészítés keretében az  országos tisztifőorvos, továbbá a  (8)  bekezdés szerint 
részterv készítésére kötelezett szervezetek vezetői kétévente, a  második év április 30. napjáig tehetnek javaslatot 
az Országos Terv tartalmi elemeire.
(11) Az  Országos Terv az  egészségügyi válsághelyzetek kezelésének legfőbb tervezési dokumentuma, ami 
a  (9)  bekezdés szerinti részterveken túl tartalmazza az  egyes résztervek alkalmazásának, illetve azok együttes 
alkalmazásának tervét a vonatkozó szakmai előírások szerint.
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(12) Az Országos Tervet az egészségügyért felelős miniszter adja ki kétévente, a második év május 31. napjáig, és azt 
a megyei védelmi bizottságok részére az országos tisztifőorvos útján megküldi.
(13) Az  Országos Tervet az  OMSZ, a  NEAK, az  ÁEEK és az  OGYÉI és az  országos tisztifőorvos részére 
az egészségügyért felelős miniszter küldi meg közvetlenül.”

9. §  A KR3.
a) 5.  § (1)  bekezdésében az  „Egészségügyi válsághelyzetben” szövegrész helyébe az  „A 2.  § (1)  bekezdés 

c) pontja szerinti esetben meghatározott egészségügyi válsághelyzetben” szöveg,
b) 9.  § (3)  bekezdésében az  „információkat rendelkezésre bocsátja.” szövegrész helyébe az  „információkat 

a megyei védelmi bizottság rendelkezésére bocsátja.” szöveg
lép.

4. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.
 (2) Ez a rendelet

a) a  határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekről és a  2119/98/EK határozat hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2013. október 22-i 1082/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat, valamint

b) az  1082/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat szerint a  korai figyelmeztető és gyorsreagáló 
rendszer keretében a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel kapcsolatos riasztások kiadására, 
valamint az  ilyen veszélyekkel kapcsolatos információcserére, konzultációra és a  reagálás koordinációjára 
vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2017. február 13. (EU) 2017/253 bizottsági végrehajtási határozat,

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
 (3) Ez  a  rendelet a  2004/757/IB tanácsi kerethatározatnak a  kábítószer fogalommeghatározása új pszichoaktív 

anyagokkal való kiegészítése céljából történő módosításáról és a  2005/387/IB tanácsi határozat hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2017. november 15-i (EU) 2017/2103 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést 
szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 114/2019. (V. 15.) Korm. rendelete
a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110.  § (1)  bekezdés 27.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2.  § 11.  pontja 
a következő c) alponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában
hallgatói hitel: a  Diákhitel szervezet és a  hitelfelvevő közötti hitel-, vagy kölcsönszerződés alapján az  e  rendeletben 
meghatározott feltételek szerint nyújtott pénzkölcsön, amely – céljait tekintve – több részből áll:)
„c) nyelvtanulási hallgatói hitel: a hallgatói hitel azon része, amely idegennyelv-tanulás és nyelvvizsga bizonyítvány-
szerzés céljából vehető igénybe;”

 (2) A Korm. rendelet 2. §-a a következő 26. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„26. támogatott nyelv: az érintett személy állampolgársága szerinti ország hivatalos nyelvétől eltérő, a felsőoktatási 
felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2.  melléklet 1.  pontjában, 2.  pont l)  alpontjában és 
4.  pontjában meghatározott idegen nyelvek valamelyike, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 
CCIV. törvény 39. § (1) bekezdés a)–h) pontjában meghatározott személy tekintetében a magyar nyelv.”
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2. §  A Korm. rendelet a következő 13/A. alcímmel egészül ki:
„13/A. A nyelvtanulási hallgatói hitel
23/A. § (1) Az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező vagy a hallgatói jogviszonyát szüneteltető hallgató, valamint 
a  felsőoktatási intézményben záróvizsgát tett, de nyelvvizsga hiányában oklevéllel nem rendelkező hallgató 
a Diákhitel szervezettől nyelvtanulási hallgatói hitelt igényelhet.
(2) A nyelvtanulási hallgatói hitel igénybevételére nem kell alkalmazni a 4. § (3) bekezdését.
(3) A  nyelvtanulási hallgatói hitelt az  a  hallgató veheti igénybe, aki még nem rendelkezik az  adott felsőoktatási 
intézmény által a diploma megszerzésének feltételeként előírt számú nyelvvizsgával.
(4) A jogosultsági feltételek fennállását a Diákhitel szervezet a hitelfelvevő által benyújtott nyilatkozatok és hallgatói 
jogviszony-igazolás alapján ellenőrzi.
23/B.  § (1) A  nyelvtanulási hallgatói hitel igénylésére, folyósítására, kamatának meghatározására, előtörlesztésére, 
megszűnésére, a  hitelszerződés felmondására, a  felmondott hitelszerződésből eredő követelés behajtására, 
számviteli elszámolására, továbbá a hitelszerződésre a szabad felhasználású hallgatói hitelre vonatkozó szabályokat 
kell alkalmazni az ezen alcímben foglalt eltérésekkel.
(2) A nyelvtanulási hallgatói hitel legmagasabb összege 500 000 forint, ami egy összegben vehető igénybe.
(3) A  nyelvtanulási hallgatói hitel kamata 2021. december 31-éig megegyezik a  szabad felhasználású 
hallgatói hitelre meghatározott kamattal, ezen belül pedig a  nyelvtanulási diákhitel kamatának kamatelemei 
a  szabad felhasználású hallgatói hitelre meghatározott egyes kamatelemekkel. A  nyelvtanulási hallgatói hitel 
2022. január 1-jétől kezdődő kamatának és az azt követő kamatperiódusokban alkalmazott kamat meghatározására 
és közzétételére a 6. § rendelkezései irányadók.
(4) A nyelvtanulási hallgatói hitel törlesztését a felvételét követő 12 hónap elteltével kell megkezdeni havi egyenlő 
részletekben. A törlesztés időtartamát a hitelfelvevő a hitelszerződés megkötésekor választhatja meg években úgy, 
hogy ezen időtartam legalább 1 év és legfeljebb 5 év lehet.
(5) A Diákhitel szervezet a törlesztési kötelezettség kezdetét megelőző hónap végéig közli a hitelfelvevővel a havi 
törlesztőrészlet összegét. A felszámított kamat változása esetén az új törlesztőrészlet összegét a Diákhitel szervezet 
az új kamatperiódus kezdetéig közli a hitelfelvevővel.
(6) A hitelfelvevő a nyelvtanulási hallgatói hitelhez kapcsolódóan a törlesztés mérséklését vagy szüneteltetését nem 
kezdeményezheti, célzott kamattámogatásra, gyermekvállaláshoz kapcsolódó állami támogatásra nem jogosult.
23/C.  § (1) A  hitelfelvevő a  nyelvtanulási hallgatói hitelszerződés megkötését követően legalább 2 hónappal 
szerzett, legalább B2 szintű (középfokú), komplex államilag elismert, a  (2)  bekezdésben meghatározott idegen 
nyelvből történő nyelvvizsga megszerzése esetében – amennyiben ez a  (3) bekezdésben meghatározottak szerint 
igazolásra kerül –, annak bejelentése napjától teljes állami kamattámogatásra válik jogosulttá. A kamatot az állam 
a  fennmaradó futamidő alatt átvállalja a  központi költségvetés terhére általános kamattámogatás formájában 
a  hitelfelvevőtől. Az  általános kamattámogatás mértéke megegyezik a  nyelvtanulási hallgatói hitel mindenkori 
kamatával.
(2) Az  állami kamattámogatás a  támogatott nyelvnek minősülő nyelvek esetében sikeres nyelvvizsga letételének 
igazolása esetén nyújtható.
(3) A nyelvvizsga megszerzését a kamattámogatás igénylése érdekében a hitelfelvevő a Diákhitel szervezet részére 
köteles bejelenteni, és a nyelvvizsga-bizonyítvány másolatával igazolnia.
(4) Az  (1)  bekezdésben meghatározott általános kamattámogatás összegét az  államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 14. § (4) bekezdés d) pontja szerinti költségvetési fejezetben kell elszámolni.
(5) A  nyelvtanulási hallgatói hitel kamattámogatását az  állam nevében a  kincstár folyósítja a  Diákhitel szervezet 
utólagos elszámolása alapján.
(6) A  Diákhitel szervezet az  elszámolást havonta, a  tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig elektronikus levélben 
megküldi a  kincstár részére. A  levélnek tartalmaznia kell a  nyelvtanulási hallgatói hitelek után igényelt adott havi 
összes kamattámogatást.
(7) A  kincstár a  Diákhitel szervezet által igényelt támogatási összeg kifizetését a  tárgyhónapot követő hónap 
25. napjáig teljesíti.
(8) A  Diákhitel szervezet negyedévente, a  negyedév 10. napjáig elektronikus úton személyes adatokat nem 
tartalmazó adatszolgáltatást teljesít az  államháztartásért felelős miniszternek a  tárgyévre és a  következő három 
naptári évre várható kamattámogatás összegéről, a nyelvtanulási hallgatói hitelre vonatkozó szerződések számáról, 
a támogatott hitelállományról és az addig lehívott támogatások összegéről.”
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3. §  Hatályát veszti a  Korm. rendelet 16/A.  § (4)  bekezdés b)  pontjában a  „lakcímét igazoló hatósági igazolványát” 
szövegrész.

4. §  Ez a rendelet 2019. október 1-jén lép hatályba.

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

A belügyminiszter 20/2019. (V. 15.) BM rendelete
az idegenrendészeti szervnél rendszeresített szolgálati beosztások megállapításával összefüggésben egyes 
miniszteri rendeletek módosításáról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi XLII.  törvény 341.  § 
(1)  bekezdés 13.  pont a) és f )  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 2. pont c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím és a  2.  melléklet tekintetében a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995.  évi CXXV.  törvény 78.  § (1a)  bekezdés 
a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
40. § (1) bekezdés 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím, valamint a 3. és a 4. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 
jogviszonyáról szóló 2015.  évi XLII.  törvény 341.  § (1)  bekezdés 2.  pont a)  alpontjában, 19.  pontjában, valamint 21.  pont b) és 
d) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015.  évi XLII.  törvény 341.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 
XLII.  törvény 342/A.  § (1)  bekezdés c), d) és g)–i)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai 
alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, 
a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról  
szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet módosítása

1. §  Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, 
közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a  szolgálat-, illetve keresőképtelenség 
megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet 
[a továbbiakban: 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet] 2. § b) pontjában a „főigazgatója, a büntetés-
végrehajtás” szövegrész helyébe a „főigazgatója, az  idegenrendészeti szerv főigazgatója, a  büntetés-végrehajtás” 
szöveg lép.

2. §  Az 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖTM–PTNM együttes rendelet „BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK” alcíme a következő 2/A. §-sal 
egészül ki:
„2/A. § Az idegenrendészeti szerv
a) alapellátó orvosa a rendőrséggel kötött megállapodás alapján a rendőrség illetékes orvosa,
b) alapellátó pszichológusa a rendőrséggel kötött megállapodás alapján a rendőrség illetékes pszichológusa.”

3. §  Az 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet 7. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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2. A könnyített szolgálatban foglalkoztatottak által betölthető beosztásokról és a betöltésükhöz 
szükséges követelményekről, továbbá egyes BM rendeletek módosításáról szóló  
45/2013. (VIII. 15.) BM rendelet módosítása

4. §  A könnyített szolgálatban foglalkoztatottak által betölthető beosztásokról és a  betöltésükhöz szükséges 
követelményekről, továbbá egyes BM rendeletek módosításáról szóló 45/2013. (VIII. 15.) BM rendelet
a) 1. §-ában a „Szolgálat” szövegrész helyébe a „Szolgálat, az idegenrendészeti szerv” szöveg,
b) 5. § (1) bekezdésében a „szervnél” szövegrész helyébe a „szervnél és az idegenrendészeti szervnél” szöveg
lép.

3. A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek 
meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet módosítása

5. §  A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek 
meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet [a továbbiakban: 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet] 1. melléklete 
a 2. melléklet szerint módosul.

4. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél  
a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló  
30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

6. §  A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról 
és a  betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet [továbbiakban: 30/2015. 
(VI. 16.) BM rendelet] 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.  § A  rendszeresített szolgálati beosztásokat, azok besorolását és a  beosztásokhoz rendelt hivatásos pótlék 
mértékét
a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv esetében a 2. melléklet,
b) a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv esetében a 3. melléklet,
c) a terrorizmust elhárító szerv esetében a 4. melléklet,
d) az idegenrendészeti szerv esetében a 4/A. melléklet,
e) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv esetében az 5. melléklet,
f ) a büntetés-végrehajtási szervezet esetében a 6. melléklet
tartalmazza.”

7. §  A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet
a) 1. § d) pontjában és 1/A. §-ában az „a)–e)” szövegrész helyébe az „a)–f )” szöveg,
b) 11. § (2) bekezdésében a „2.,” szövegrész helyébe a „2., 4/A.,” szöveg,
c) 12. § (1) bekezdésében az „a)–c)” szövegrész helyébe az „a)–d)” szöveg,
d) 12. § (2) bekezdésében az „e)” szövegrész helyébe az „f )” szöveg,
e) 12. § (3) bekezdésében a „d)” szövegrész helyébe az „e)” szöveg, valamint
f ) 9.  mellékletének címében a „szervnél és a  terrorizmust elhárító szervnél” szövegrész helyébe a „szervnél, 

a terrorizmust elhárító szervnél és az idegenrendészeti szervnél” szöveg
lép.

8. §  A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet a 3. melléklet szerinti 4/A. melléklettel egészül ki.

9. §  A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 11. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
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5. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi 
állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány 
ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló  
14/2016. (V. 10.) BM rendelet módosítása

10. §  A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és 
öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- 
és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet (a  továbbiakban: Rusz.) 1.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„1. § E rendelet hatálya kiterjed
a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv igényjogosult állományára,
b) a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv igényjogosult állományára,
c) a terrorizmust elhárító szerv igényjogosult állományára,
d) az  idegenrendészeti szerv igényjogosult állományára [az a)–d) pontban meghatározott szervek a továbbiakban 
együtt: rendőrség],
e) a büntetés-végrehajtási szervezet igényjogosult állományára,
f ) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv igényjogosult állományára,
g) az  Alkotmányvédelmi Hivatal (a  továbbiakban: AH), a  Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (a  továbbiakban: 
NBSZ), valamint a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ (a  továbbiakban: TIBEK) igényjogosult 
állományára,
h) a  rendvédelmi oktatási intézmény nem hivatásos állományának ösztöndíjas hallgatóira – a  tisztjelölti állomány 
kivételével –, tanulóira, továbbá
i) a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 2. § 29. pontja szerinti szolgálati nyugdíjasokra.”

11. §  A Rusz.
a) 2.  § 9.  pontjában a „szerv, a  büntetés-végrehajtási” szövegrész helyébe a „szerv, az  idegenrendészeti szerv, 

a büntetés-végrehajtási” szöveg,
b) 6.  mellékletének címében az  „Az Alkotmányvédelmi” szövegrész helyébe az  „Az idegenrendészeti szerv, 

az Alkotmányvédelmi” szöveg,
c) 6.  melléklet 1.  pontjában az  „Az Alkotmányvédelmi” szövegrész helyébe az  „Az idegenrendészeti szerv, 

az Alkotmányvédelmi” szöveg,
d) 6.  melléklet 1a.  pontjában az  „A Nemzeti” szövegrész helyébe az  „Az idegenrendészeti szerv hivatásos 

állománya, valamint a Nemzeti” szöveg
lép.

6. A rendvédelmi igazgatási alkalmazottak rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyával 
összefüggő egyes szabályokról szóló 4/2019. (III. 11.) BM rendelet módosítása

12. §  A rendvédelmi igazgatási alkalmazottak rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyával összefüggő egyes 
szabályokról szóló 4/2019. (III. 11.) BM rendelet [a  továbbiakban: 4/2019. (III. 11.) BM rendelet] 3.  §-a a  következő 
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az idegenrendészeti szervnél a kifogástalan életvitel ellenőrzése alá eső munkakörök:
a) főigazgatói munkaköri kategóriába tartozó munkakör,
b) igazgatói munkaköri kategóriába tartozó munkakör,
c) főosztályvezetői munkaköri kategóriába tartozó munkakör,
d) osztályvezetői munkaköri kategóriába tartozó munkakör,
e) ügyfélszolgálati feladatokat ellátó munkakörök,
f ) közbeszerzési eljárással kapcsolatos javaslattevő, döntési vagy ellenőrzési feladatot ellátó munkakörök,
g) költségvetési vagy egyéb pénzeszközök, támogatások tekintetében javaslattevő, döntési vagy ellenőrzési 
feladatot ellátó munkakörök,
h) informatikai rendszerek fejlesztésével, üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat ellátó munkakörök,
i) kiemelt ügykezelői munkakör,
j) titkos ügykezeléssel kapcsolatos munkakör.”
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13. §  A 4/2019. (III. 11.) BM rendelet a következő 36. §-sal egészül ki:
„36. § Az idegenrendészeti szerv tekintetében az e rendelet szerinti
a) kifogástalan életvitel ellenőrzés alá eső, 2019. július 1-jén betöltött munkakör esetében a  kifogástalan életvitel 
ellenőrzésére 2020. június 30-ig kerül sor,
b) teljesítményértékelés első alkalommal a 2019. évre vonatkozóan 2020. január 31-ig történik meg,
c) 2019.  évi teljesítménykövetelményekről az  értékelő vezető 2019. szeptember 30-ig tájékoztatja az  értékelt 
személyt, valamint
d) a  rendvédelmi alkalmazott 2019.  évre szóló egyéni továbbképzési tervét – a  minisztérium továbbképzéssel 
kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egységének útmutatója alapján – 2019. szeptember 30-ig kell elkészíteni.”

14. §  A 4/2019. (III. 11.) BM rendelet 1. §-ában az „a)–e)” szövegrész helyébe az „a)–f )” szöveg lép.

7. Záró rendelkezések

15. §  Ez a rendelet 2019. július 1-jén lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 20/2019. (V. 15.) BM rendelethez

 1. Az 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet 7. melléklete a következő 1/C. függelékkel egészül ki:
„1/C. függelék
Az idegenrendészeti szervnél rendszeresített szolgálati beosztások alkalmassági kategóriába sorolása

1. Azoknál a  szolgálati beosztásoknál, ahol több alkalmassági kategória van feltüntetve, a  vizsgálandó személy 
konkrét szolgálati beosztásának figyelembevételével kell elvégezni az alkalmassági kategóriába való besorolást, ami 
a humánigazgatási szolgálatok feladata.

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 A B C D

1. besorolási kategória szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint 

a 40 éves kor alatti 

állományban lévőkre 

vonatkozó alkalmassági 

kategóriába sorolás

40 éves kor feletti 

állományban lévőkre 

vonatkozó alkalmassági 

kategóriába sorolás

2. kiemelt vezető főigazgató IV. IV.

3. kiemelt vezető általános főigazgató-helyettes IV. IV.

4. kiemelt vezető gazdasági főigazgató-helyettes IV. IV.

5. szakirányító 1 főosztályvezető IV. IV.

6. szakirányító 2 főosztályvezető IV. IV.

7. főosztályvezető 1 regionális igazgató IV. IV.

8. főosztályvezető 1 főtanácsadó IV. IV.

9.
főosztályvezető- 
helyettes 1

főosztályvezető-helyettes 
(központi szerv)

IV. IV.

10.
főosztályvezető- 
helyettes 2

osztályvezető (központi szerv) IV. IV.

11.
főosztályvezető- 
helyettes 2

regionális igazgató-helyettes IV. IV.

12. osztályvezető 2 osztályvezető (regionális igazgatóság) IV. IV.



2954 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 83. szám 

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások a központi szervnél

A B C D

1. besorolási kategória szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint 

a 40 éves kor alatti 

állományban lévőkre 

vonatkozó alkalmassági 

kategóriába sorolás

40 éves kor feletti 

állományban lévőkre 

vonatkozó alkalmassági 

kategóriába sorolás

2. E osztályvezető-helyettes IV. IV.

3. E kiemelt főreferens IV. IV.

4. D főreferens IV. IV.

5. C referens IV. IV.

III. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások a regionális igazgatóságoknál

A B C D

1. besorolási kategória szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint 

a 40 éves kor alatti 

állományban lévőkre 

vonatkozó alkalmassági 

kategóriába sorolás

40 éves kor feletti 

állományban lévőkre 

vonatkozó alkalmassági 

kategóriába sorolás

2. D osztályvezető-helyettes IV. IV.

3. D kiemelt főreferens IV. IV.

4. C főreferens IV. IV.

5. B referens IV. IV.
”

2. melléklet a 20/2019. (V. 15.) BM rendelethez

 1. A 15/2015. (IV.10.) BM rendelet 1. melléklet B) pontja a következő 4. alponttal egészül ki:
(Rendvédelmi szervek)
„4. Az idegenrendészeti szerv
4.1. a főigazgató és a főigazgató-helyettes
4.2. az igazgató és az igazgatóhelyettes
4.3. a főigazgató és főigazgató-helyettes mellett működő ügykezelő
4.4. a főosztályvezető és a főosztályvezető-helyettes
4.5. a  hatósági ügyintézések lefolytatásáért felelős szervezeti elem vezetője és a  helyettesítésével a  munkaköri 
leírása szerint megbízott érdemi ügyintéző
4.6. a központi ügyeleten ügyeletes munkakört, szolgálati beosztást betöltő személy”

 2. Hatályát veszti a 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet 1. melléklet C) pont 1. alpontja.
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3. melléklet a 20/2019. (V. 15.) BM rendelethez
„4/A. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez

Az idegenrendészeti szerv szolgálati beosztásai

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A B C D E

1.

vezetői kategória besorolási kategória szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke 

(%)

2. alapfeladat nem alapfeladat

3. kiemelt vezető központi szerv vezetője főigazgató 100

4. kiemelt vezető
központi szerv vezetőjének 
helyettese

általános főigazgató-helyettes 100

5. kiemelt vezető
központi szerv vezetőjének 
helyettese

gazdasági főigazgató-helyettes 100

6. középvezető szakirányító 1 főosztályvezető* 100 100

7. középvezető szakirányító 2 főosztályvezető* 100 100

8. középvezető főosztályvezető 1 regionális igazgató 100 100

9. középvezető főosztályvezető 1 főtanácsadó 100 100

10. beosztott vezető főosztályvezető-helyettes 1
főosztályvezető-helyettes (központi 
szerv)

100 100

11. beosztott vezető főosztályvezető-helyettes 2 osztályvezető (központi szerv) 100 100

12. beosztott vezető főosztályvezető-helyettes 2 regionális igazgató-helyettes 100 100

13. beosztott vezető osztályvezető 2
osztályvezető (regionális 
igazgatóság)

100 100

a) Megjegyzés:
aa) * a  főigazgató közvetlen alárendeltségébe tartozó főosztályvezetőt szakirányító 1, az  ezen kívüli főosztályvezetőket 
szakirányító 2 besorolási kategóriába szükséges besorolni

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

  A B C D E

1.

szerv besorolási kategória szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke 

(%)

2. alapfeladat nem alapfeladat

3. központi szerv E osztályvezető-helyettes 100 100

4. központi szerv E kiemelt főreferens 100 100

5. központi szerv D főreferens 100 100

6. központi szerv C referens 100 100

7. igazgatóság D osztályvezető-helyettes 100 100

8. igazgatóság D kiemelt főreferens 100 100

9. igazgatóság C főreferens 100 100

10. igazgatóság B referens 100 100
”
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4. melléklet a 20/2019. (V. 15.) BM rendelethez

 1. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 11. melléklet I. alcím 1. pontja a következő k) alponttal egészül ki:
(Folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosztások)
„k) az idegenrendészeti szerv központi ügyeletének”
(szolgálati beosztásai.)

Az igazságügyi miniszter 13/2019. (V. 15.) IM rendelete
egyes igazságügyi tárgyú rendeleteknek a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló  
2018. évi CXXXII. törvénnyel összefüggő módosításáról

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az  ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 97.  § 
f )  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2.  § tekintetében a  büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról 
szóló 2013. évi CCXL. törvény 434.  § (2)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,
a 3.  § tekintetében a  büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról 
szóló 2013. évi CCXL. törvény 434.  § (2)  bekezdés g)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,
a 4.  § tekintetében a  büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról 
szóló 2013. évi CCXL. törvény 434.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, a katonák vonatkozásában a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. 
(V. 22.) Korm. rendelet 107.  §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben, a  legfőbb 
ügyész véleményének kikérésével –,
az 5.  § tekintetében a  büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról 
szóló 2013. évi CCXL. törvény 434.  § (2)  bekezdés k)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, valamint a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 32.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró miniszterelnök általános helyettesével 
egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. A civil szervezetek nyilvántartásával összefüggésben a bírósági eljárásokban érvényesülő ügyviteli 
és iratkezelési szabályokról szóló 58/2012. (XII. 28.) KIM rendelet módosítása

1. §  A civil szervezetek nyilvántartásával összefüggésben a  bírósági eljárásokban érvényesülő ügyviteli és iratkezelési 
szabályokról szóló 58/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 3. mellékletének II. pontja a következő 09–11. ponttal egészül ki:
[Az egyes szervezetek kódszámai (a nyilvántartási szám harmadik és negyedik száma):]
„09. vallási egyesület  09
10. nyilvántartásba vett egyház 10
11. bejegyzett egyház  11”
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2. A kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint 
az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet feladatairól szóló 13/2014. (XII. 16.) IM rendelet 
módosítása

2. §  A kényszergyógykezelés és az  ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint az  Igazságügyi 
Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet feladatairól szóló 13/2014. (XII. 16.) IM rendelet 13. § (4) bekezdésében a „vallási 
közösségek” szövegrész helyébe a  „jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségek megbízással rendelkező” 
szöveg lép.

3. A büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak fegyelmi 
felelősségéről szóló 14/2014. (XII. 17.) IM rendelet módosítása

3. §  A büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak fegyelmi felelősségéről 
szóló 14/2014. (XII. 17.) IM rendelet 16.  § (4)  bekezdés c)  pontjában a  „vallási tevékenységet végző szervezet” 
szövegrész helyébe a „vallási egyesület” szöveg lép.

4. A szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás 
végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet módosítása

4. §  A szabadságvesztés, az  elzárás, az  előzetes letartóztatás és a  rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának 
részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet
a) 88.  § (2)  bekezdésében az „az érintett vallási közösségnek” szövegrész helyébe az „a jogi személyiséggel 

rendelkező érintett vallási közösségnek” szöveg,
b) 88.  § (3) és (4)  bekezdésében, 113.  § (1) és (2)  bekezdésében, valamint 155.  §-ában a „vallási közösség” 

szövegrész helyébe a „jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség” szöveg,
c) 110. § (2) bekezdésében a „vallási tevékenységet végző szervezet” szövegrészek helyébe a „vallási egyesület” 

szöveg
lép.

5. A börtönlelkészi szolgálatról és a börtönmissziós tevékenységről szóló  
8/2017. (VI. 13.) IM rendelet módosítása

5. §  A börtönlelkészi szolgálatról és a börtönmissziós tevékenységről szóló 8/2017. (VI. 13.) IM rendelet
a) 1.  § 3. és 4.  pontjában a  „vallási közösség” szövegrész helyébe a  „jogi személyiséggel rendelkező vallási 

közösség” szöveg,
b) 10.  § (1)  bekezdésében a „vallási közösségek” szövegrész helyébe a „jogi személyiséggel rendelkező vallási 

közösségek” szöveg, továbbá a „vallási közösséggel, illetve a  vallási közösség” szövegrész helyébe a „jogi 
személyiséggel rendelkező vallási közösséggel (a továbbiakban: börtönmissziós tevékenységet végző vallási 
közösség), illetve e vallási közösség” szöveg,

c) 10.  § (3)  bekezdésében az  „a vallási közösség, illetve a  vallási közösség” szövegrész helyébe  
az  „a börtönmissziós tevékenységet végző vallási közösség, illetve e  vallási közösség” szöveg, továbbá 
a „parancsnoknak” szövegrész helyébe a „parancsnokának” szöveg,

d) 10. § (4) bekezdésében a „vallási közösség” szövegrész helyébe a „börtönmissziós tevékenységet végző vallási 
közösség” szöveg,

e) 10. § (5) bekezdésében a „vallási közösség, illetve a vallási közösség” szövegrészek helyébe a „vallási közösség, 
illetve e vallási közösség” szöveg,

f ) 10.  § (6)  bekezdésében az  „a vallási közösségnek, illetve a  vallási közösség” szövegrész helyébe  
az „a börtönmissziós tevékenységet végző vallási közösségnek, illetve e vallási közösség” szöveg

lép.

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

  Dr. Trócsányi László s. k.,
  igazságügyi miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1277/2019. (V. 15.) Korm. határozata
a Nemzetközi Versenyhálózat (International Competition Network) 2021. évi konferenciájának 
magyarországi megrendezése érdekében pályázat benyújtásához szükséges kormányzati intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  2021. évben Budapest legyen a  házigazdája a  Nemzetközi Versenyhálózat konferenciának 

(a  továbbiakban: Konferencia) és támogatja, hogy a  Gazdasági Versenyhivatal a  Konferencia megrendezésére 
vonatkozó pályázatot benyújtsa a Nemzetközi Versenyhálózathoz;

 2. a Konferencia sikeres megrendezése érdekében felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Konferencia megrendezésének 
elnyerése esetén gondoskodjon – a Gazdasági Versenyhivatal elnöke által készített részletes, ütemezett költségterv 
alapján – a  rendezéshez szükséges legfeljebb 407 695 000 forint forrás biztosításáról a  központi költségvetés  
XXX. Gazdasági Versenyhivatal fejezet javára.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1278/2019. (V. 15.) Korm. határozata
a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről

 1. A  Kormány a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 21.  § (1)  bekezdés e)–i)  pontjában és (3)  bekezdés b)  pontjában, 
továbbá a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) 
Korm. rendelet 41. § (3) bekezdésében foglalt feladatainak végrehajtása érdekében
a) az 1. mellékletben foglaltak szerint elfogadja a védelmi felkészítés 2019. évi feladattervét;
b) felhívja a honvédelmi minisztert, hogy – a honvédelmi igazgatás központi döntés-előkészítő és végrehajtás-

koordináló szakmai szerve útján – kísérje figyelemmel a  feladattervben foglaltak végrehajtását, és szükség 
esetén tegyen javaslatot a teljesítést segítő intézkedésekre;
Felelős: honvédelmi miniszter
Határidő: folyamatos

c) felkéri a  legfőbb ügyészt, az  Országos Bírósági Hivatal elnökét, a  Magyar Nemzeti Bank elnökét, 
a  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap vezérigazgatóját, a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
rektorát, a  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, 
a Közbeszerzési Hatóság, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, a Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatóság, valamint a  Nemzeti Választási Iroda vezetőjét, hogy a  szakterületüket 
érintően működjenek együtt a  védelmi felkészítés és a  válságkezelés feladatainak végrehajtásáért felelős 
szervekkel az 1. mellékletben meghatározott feladatok végrehajtásában.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. Hatályát veszti a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló 1262/2018. (VI. 11.) Korm. határozat.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1278/2019. (V. 15.) Korm. határozathoz

A védelmi felkészítés 2019. évi feladatterve

 1. Az  Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a  továbbiakban: NATO) Válságreagálási Rendszerével összhangban álló 
Nemzeti Intézkedési Rendszerrel kapcsolatban végrehajtandó feladatok:
a) a  Nemzeti Intézkedések Gyűjteményében foglalt intézkedések felülvizsgálata az  ágazati felelős szervek 

bevonásával;
Felelős: honvédelmi miniszter 

érintett miniszterek
Határidő: 2019. szeptember 30.

b) a  védelmi felkészítés 2019. évi feladatainak végrehajtásáról szóló kormány-előterjesztés részeként 
beszámoló készítése a  NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszer 
működésének összesített tapasztalatairól, valamint az ágazati feladatok végrehajtásáról;
Felelős: honvédelmi miniszter 

érintett miniszterek
Határidő: 2020. március 31.

c) az ágazati javaslatok alapján a NATO Válságreagálási Rendszer kézikönyvének éves módosítására vonatkozó 
nemzeti álláspont összeállítása és megküldése a NATO részére.
Felelős: honvédelmi miniszter 

érintett miniszterek
Határidő: a NATO terve alapján

 2. A polgári-katonai-rendvédelmi együttműködéssel kapcsolatos feladatok:
a) a  komplex válságkezelés képességcéljainak megvalósítása érdekében, a  felajánlott polgári-katonai-

rendvédelmi képességek alapján a  kijelölt személyek alkalmazásra történő felkészítése belföldi és külföldi 
tanfolyamokon;
Felelős: honvédelmi miniszter 

miniszterek
Határidő: folyamatos

b) az erre a célra kijelölt szervezetek által a fegyveres összeütközés időszakában végrehajtandó polgári védelmi 
feladatokra történő felkészítés végrehajtása a  honvédelmi miniszter által megadott képzési követelmények 
alapján.
Felelős: belügyminiszter 

honvédelmi miniszter
Határidő: folyamatos

 3. A védelmi felkészítéssel kapcsolatban végrehajtandó feladatok:
a) a  védelmi igazgatás rendszerében központi, területi, helyi és települési szinten honvédelmi igazgatási 

feladatot ellátók továbbképzése a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 
közreműködésével;
Felelős: honvédelmi miniszter 

érintett miniszterek 
megyei, fővárosi, helyi védelmi bizottságok

Határidő: folyamatos
b) a Honvédelmi Minisztérium által irányított „Országos Haditorna Verseny” keretében a honvédelmi igazgatás 

területi szintjein lebonyolítandó honvédelmi versenyek és más rendezvények szervezése és végrehajtása;
Felelős: honvédelmi miniszter 

megyei, fővárosi, helyi védelmi bizottságok
Határidő: az „Országos Haditorna Verseny” programjához igazodóan

c) a  megyei (fővárosi) védelmi bizottságok közreműködésével komplex védelmi igazgatási felkészítés 
végrehajtása a polgármesterek és a közbiztonsági referensek részére.
Felelős: honvédelmi miniszter 

belügyminiszter 
megyei, fővárosi, helyi védelmi bizottságok

Határidő: 2019. december 20.
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 4. A honvédelmi típusú különleges jogrend időszaki felkészüléssel összefüggő feladatok:
a) a  rendkívüli állapot, a  szükségállapot, a  megelőző védelmi helyzet, a  terrorveszélyhelyzet és a  váratlan 

támadás idején bevezetendő rendkívüli intézkedések jogszabálytervezeteivel kapcsolatos kidolgozó 
munka folytatása az  érintett miniszterek bevonásával, a  honvédelmi miniszter részére megküldött 
jogszabálytervezetek szakmai véleményezése;
Felelős: honvédelmi miniszter 

érintett miniszterek
Határidő: folyamatos

b) a  Kormány részére előterjesztés készítése a  közigazgatás központi szintjének különleges jogrendi 
működésével kapcsolatos koncepcióról, szükség szerint javaslattétel a szabályozási feladatokra.
Felelős: honvédelmi miniszter 

érintett miniszterek
Határidő: 2019. november 30.

 5. A befogadó nemzeti támogatással összefüggő feladatok:
a) a  befogadó nemzeti támogatás tervezésével, a  szerződéskötéssel, a  nyilvántartással és az  ellenőrzéssel 

összefüggő dokumentumok kidolgozásának folytatása;
Felelős: honvédelmi miniszter 

érintett miniszterek 
megyei, fővárosi védelmi bizottságok

Határidő: 2019. december 31.
b) a NATO nagyon magas készenlétű erőire vonatkozó követelmények alapján a befogadó nemzeti támogatás 

képesség katalógusának naprakészen tartása, valamint a  NATO erők fogadásának, állomásoztatásának és 
mozgatásának tervezése érdekében a szükséges adatok megküldése a honvédelmi miniszternek;
Felelős: honvédelmi miniszter 

érintett miniszterek 
megyei, fővárosi védelmi bizottságok

Határidő: 2019. november 30.
c) a befogadó nemzeti támogatás katonai, rendvédelmi és civil feladatainak ellátására vonatkozó területi szintű 

módszertani rendszergyakorlat végrehajtása.
Felelős: honvédelmi miniszter 

érintett miniszterek 
érintett megyei védelmi bizottságok

Határidő: 2019. október 31.
 6. A válságkezelési gyakorlatokkal összefüggő feladatok:

a) a  NATO 2019. évi válságkezelési gyakorlat (Crisis Management Exercise 2019, a  továbbiakban: CMX 19) 
nemzeti feladatainak végrehajtása, valamint a  NATO 2020. évi válságkezelési gyakorlat (NATO Crisis 
Management Exercise 2020, a  továbbiakban: CMX 20) szövetségi és nemzeti tervezésével kapcsolatos 
feladatok végrehajtása;
Felelős: honvédelmi miniszter 

érintett miniszterek
Határidő: a CMX 19 és CMX 20 gyakorlatokkal kapcsolatos NATO tervekkel összhangban

b) az  Európai Unió 2020. évi többszintű gyakorlatának (Multi Layer 2020, a  továbbiakban: ML 20) gyakorlat, 
valamint az azzal párhuzamosan és koordináltan végrehajtásra kerülő NATO válságkezelési gyakorlat (NATO 
Parallel and Coordinated Exercise 2020, a  továbbiakban: PACE 2020) közösségi, szövetségi és nemzeti 
tervezésével kapcsolatos feladatok végrehajtása;
Felelős: honvédelmi miniszter 

érintett miniszterek 
illetékes megyei, fővárosi védelmi bizottság

Határidő: az EU ML 20 és a NATO PACE 2020 gyakorlat tervezési folyamatával összhangban
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c) a  Közép-európai Védelmi Együttműködés keretében Cooperative Security 2019 válságkezelési gyakorlat 
(a  továbbiakban: COOPSEC 19) nemzeti és nemzetközi tervezésével, szervezésével és végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok végzése;
Felelős: honvédelmi miniszter 

belügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a COOPSEC 19 gyakorlat tervezési folyamatával összhangban
d) a  Komárom-Esztergom Megyei Védelmi Bizottság bázisán komplex civil-katonai egészségügyi gyakorlat 

végrehajtása.
Felelős: honvédelmi miniszter 

emberi erőforrások minisztere 
illetékes megyei védelmi bizottság elnöke

Határidő: 2019. december 31.
 7. A védelmi igazgatás tervrendszerének kialakításával kapcsolatos feladatok:

a) a  nemzetgazdaság védelmi felkészítésével és a  gazdaságmozgósítás feladatainak végrehajtásával 
kapcsolatos jogszabályok felülvizsgálata;
Felelős: honvédelmi miniszter 

érintett miniszterek
Határidő: 2019. november 30.

b) az  ágazatonként meghatározott, honvédelemben közreműködő egyéb szervek honvédelmi intézkedési 
terveinek szükség szerinti felülvizsgálata, módosítása, kiegészítése.
Felelős: érintett miniszterek
Határidő: folyamatos

 8. A Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeivel összefüggő feladatok:
a) a  Honvédelmi Tanács és a  Kormány speciális működési feltételeinek folyamatos biztosítása érdekében 

megkezdett törzsvezetési gyakorlat III. ütemének végrehajtása, tapasztalatok összegzése, és ezekről jelentés 
készítése a Kormány számára;
Felelős: honvédelmi miniszter 

belügyminiszter 
érintett miniszterek

Határidő: 2019. október 31.
b) ágazati informatikai hálózatoknak a  kormányzati védett vezetési rendszer fő objektumából történő elérési 

feltételeinek biztosítása a Honvédelmi Minisztérium követelményei alapján;
Felelős: belügyminiszter 

honvédelmi miniszter
Határidő: 2019. december 31.

c) a  K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer (a  továbbiakban: K-600/KTIR) működtetése és fejlesztési 
feladatainak végrehajtása a Honvédelmi Minisztérium követelményei alapján;
Felelős: belügyminiszter 

honvédelmi miniszter
Határidő: folyamatos

d) a  K-600/KTIR működtetésével, képességfenntartással kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges 2019. évi 
szerződések megkötése.
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2019. október 30.

 9. A  Kormány részére előterjesztés készítése a  rendkívüli állapot, a  szükségállapot, a  megelőző védelmi helyzet, 
a  váratlan támadás, a  terrorveszélyhelyzet és a  veszélyhelyzet idejére szóló kormányzati kommunikációs stratégia 
koncepciójával kapcsolatban.

Felelős: a miniszterelnök kabinetfőnöke 
honvédelmi miniszter 
érintett miniszterek

Határidő: 2019. december 31.
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 10. A  honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló jogszabályok 
alapján az  egyes ágazatokhoz tartozó, potenciális honvédelmi létfontosságú rendszerekkel kapcsolatos tárcaközi 
egyeztetések végrehajtása, majd azok eredménye alapján a kijelölési eljárások lefolytatása.

Felelős: honvédelmi miniszter 
érintett miniszterek

Határidő: folyamatos
 11. A  honvédelmi miniszter által jóváhagyott terv alapján – az  érintett államigazgatási szervek bevonásával – átfogó, 

felügyeleti ellenőrzés lefolytatása Budapest Főváros Védelmi Bizottságnál, valamint a  Pest Megyei Védelmi 
Bizottságnál.

Felelős: honvédelmi miniszter 
belügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter 
emberi erőforrások minisztere 
érintett megyei, fővárosi védelmi bizottságok elnökei

Határidő: 2019. november 30.
 12. Javaslatok megküldése a honvédelmi miniszter részére a védelmi felkészítés 2020. évi feladattervének összeállítása 

érdekében, a tervezett feladatokhoz tartozó költségvetési igények egyidejű megjelölésével.
Felelős: érintett miniszterek 

megyei, fővárosi védelmi bizottságok
Határidő: 2019. október 1.

 13. A  12.  pont szerinti javaslatok alapján a  Kormány részére előterjesztés készítése a  2020. évre tervezett védelmi 
felkészítési feladatokról, valamint a végrehajtáshoz szükséges költségvetési források átcsoportosításáról.

Felelős: honvédelmi miniszter
Határidő: 2019. december 1.

 14. A  Kormány számára összeállításra kerülő jelentéshez tájékoztató megküldése a  honvédelmi miniszter részére 
a 2019. évi védelmi igazgatási feladatterv végrehajtásáról, a jóváhagyott költségvetési források – elszámolási és a fel 
nem használt előirányzatok vonatkozásában visszatérítési kötelezettség mellett történő – felhasználásáról.

Felelős: érintett miniszterek 
megyei, fővárosi védelmi bizottságok

Határidő: 2020. február 15.
 15. A  14.  pont szerinti tájékoztató alapján jelentés készítése a  Kormány számára a  védelmi felkészítés 2019. évi 

feladatainak végrehajtásáról, valamint a „honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai”, a „Honvédelmi 
Tanács és a  Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása”, illetve a  „K-600 hírrendszer működtetésére” 
jogcímeken biztosított előirányzatok – elszámolási és a fel nem használt előirányzatok vonatkozásában visszatérítési 
kötelezettség mellett történő – felhasználásáról.

Felelős: honvédelmi miniszter
Határidő: 2020. március 31.

A Kormány 1279/2019. (V. 15.) Korm. határozata
a Terrorelhárítási Központ képességeinek bővítéséhez, a feladat-végrehajtás magasabb szintű ellátásához 
szükséges eszközbeszerzések forrásainak biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  Magyarország biztonsága érdekében végrehajtandó szolgálati feladatok zavartalan és 

eredményes ellátása céljából a Terrorelhárítási Központ képességeinek bővítéséhez, a feladat-végrehajtás magasabb 
szintű ellátásához új típusú eszközök beszerzése és rendszerbe állítása, valamint az amortizálódott eszközállomány 
cseréje szükséges;

 2. úgy határoz, hogy az 1. pontban foglalt eszközbeszerzésre a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési 
szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat 1. pontját nem kell alkalmazni;
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 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  belügyminiszter bevonásával – gondoskodjon az  1.  pontban foglaltak 
végrehajtásához szükséges forrás biztosításáról a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi 
L. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 4. Terrorelhárítási Központ cím javára a 2019. évben egyszeri 
jelleggel 5 019 000 000 forint összegben;

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében
 4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva 

az  1.  pontban meghatározott eszközbeszerzésekkel kapcsolatos kötelezettségvállalások keretösszegét legfeljebb 
5 019 000 000 forintban állapítja meg.

Felelős: belügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1280/2019. (V. 15.) Korm. határozata
a 2019. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források 
átcsoportosításáról

A Kormány
 1. egyetért a  védelmi felkészítés 2019. évi feladatainak végrehajtásához a  Magyarország 2019. évi központi 

költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XLII. A  költségvetés közvetlen 
bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 7. Védelmi felkészítés 
előirányzatai jogcímcsoport, 1. Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai jogcímen rendelkezésre álló 
497 000 000 forint 1. melléklet szerinti felhasználásával;

 2. egyetért a  védelmi felkészítés 2019. évi feladatainak végrehajtásához a  Kvtv. 1.  melléklet XLII. A  költségvetés 
közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 7. Védelmi 
felkészítés előirányzatai jogcímcsoport, 2. Honvédelmi Tanács és a  Kormány speciális működési feltételeinek 
biztosítása jogcímen rendelkezésre álló 1 200 000 000 forint 2. melléklet szerinti felhasználásával;

Felelős:  pénzügyminiszter
Határidő:  azonnal

 3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 
a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 
szóló 2011. évi CXIII. törvény 21.  § (1)  bekezdés f ) és g)  pontjában, 21.  § (3)  bekezdés b)  pontjában, továbbá 
a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 41. § 
(3) bekezdésében foglalt feladatainak végrehajtása érdekében
a) a  Kvtv. 1.  melléklet XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb költségvetési 

kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 7. Védelmi felkészítés előirányzatai jogcímcsoport, 1. Honvédelmi- és 
gazdasági felkészülés központi kiadásai jogcím terhére a Kvtv. 1. melléklet
aa) I. Országgyűlés fejezet, 11. Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása cím, Közszolgálati 

hozzájárulás alcím javára 17 000 000 forint,
ab) VI. Bíróságok fejezet, 1. Bíróságok cím javára 3 000 000 forint,
ac) XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 

1.  Az  NVTNM  tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcím, 
11.  Az  NVTNM  tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása jogcímcsoport javára 
12 500 000 forint,
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ad) XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség igazgatása cím javára 3 000 000 forint, 
12.  Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára 181 000 000 forint, 
14. Nemzeti Közszolgálati Egyetem cím javára 1 000 000 forint,

ae) XII. Agrárminisztérium fejezet, 1. Agrárminisztérium igazgatása cím javára 5 500 000 forint,
af ) XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 1. Honvédelmi Minisztérium cím, 2. Egyéb HM szervezetek 

alcím javára 21 000 000 forint, 2. Magyar Honvédség cím, 1. Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 
alcím javára 55 000 000 forint,

ag) XIV. Belügyminisztérium fejezet, 1. Belügyminisztérium igazgatása cím javára 35 000 000 forint, 
4. Terrorelhárítási Központ cím javára 9 700 000 forint, 5. Büntetés-végrehajtás cím javára 
5 000 000 forint, 7. Rendőrség cím javára 20 000 000 forint, 8. Alkotmányvédelmi Hivatal cím javára 
3 300 000 forint, 9. Nemzetbiztonsági Szakszolgálat cím javára 17 000 000 forint, 10. Terrorelhárítási 
Információs és Bűnügyi Elemző Központ cím javára 3 000 000 forint, 12. BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság cím javára 34 000 000 forint, 13. Bevándorlási és Menekültügyi 
Hivatal cím javára 4 000 000 forint,

ah) XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 1. Pénzügyminisztérium igazgatása cím javára 4 000 000 forint,
ai) XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 1. Innovációs és Technológiai Minisztérium 

igazgatása cím javára 8 500 000 forint, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 64. Belgazdasági 
feladatok alcím, 2. Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 
jogcímcsoport javára 45 000 000 forint,

aj) XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 6. Egyéb oktatási intézmények cím, 1. Oktatási Hivatal 
alcím javára 4 500 000 forint, 14. Országos Mentőszolgálat cím javára 5 000 000 forint

egyszeri átcsoportosítását rendeli el, a 3. melléklet szerint;
Felelős:  pénzügyminiszter 

miniszterek
Határidő:  azonnal

b) a  Kvtv. 1.  melléklet XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb költségvetési 
kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 7. Védelmi felkészítés előirányzatai jogcímcsoport, 2. Honvédelmi 
Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása jogcím terhére a Kvtv. 1. melléklet
ba) XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 1. Honvédelmi Minisztérium cím, 2. Egyéb HM szervezetek 

alcím javára 875 000 000 forint,
bb) XIV. Belügyminisztérium fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím 1. K-600 hírrendszer 

működtetésére alcím javára 325 000 000 forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el, a 4. melléklet szerint;
Felelős:  pénzügyminiszter 

belügyminiszter 
honvédelmi miniszter

Határidő:  azonnal
 4. egyetért azzal, hogy a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 1. Belügyminisztérium igazgatása cím, 

K6. Beruházások kiemelt előirányzat terhén megvalósítandó feladatok tekintetében a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit 
nem kell alkalmazni.

Felelős:  Miniszterelnökséget vezető miniszter 
belügyminiszter

Határidő:  azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1280/2019. (V. 15.) Korm. határozathoz

A honvédelmi és gazdasági felkészülés központi kiadásaira a 2019. évi költségvetési törvényben jóváhagyott előirányzatok felosztása I.

Felelős Feladat Részfeladat
Jóváhagyott 

előirányzat
Költségvetési fejezet összesen

Médiaszolgáltatás-
támogató és 

Vagyonkezelő Alap

Honvédelmi feladatok 
támogatása

Az MTVA védett stúdiói képességeinek fenntartása, informatikai, technikai 
fejlesztésének támogatása

17 000 000 forint
I. Országgyűlés

összesen: 17 000 000 forint

Országos Bírósági 
Hivatal

Honvédelmi feladatok 
támogatása

Képzés-védelmi felkészítés 3 000 000 forint
VI. Bíróságok

összesen: 3 000 000 forint

Miniszterelnökség

Honvédelmi feladatok 
támogatása

Honvédelmi igazgatási feladatot ellátó személyek felkészítése 
A Honvédelmi Intézkedési Tervben szereplő Munkacsoport működési 
helyszínének informatikai eszközökkel való támogatása

3 000 000 forint

XI. Miniszterelnökség
összesen: 185 000 000 forint

Fővárosi, megyei, helyi 
védelmi bizottságok 
normatív működési 

támogatása

A 19 megyei és a fővárosi védelmi bizottság 2019. évre elfogadott pénzügyi 
felhasználási terve alapján (pl. gyakorlatok, felkészítések és továbbképzések, 
valamint védelmi bizottsági ülések szervezése stb.)

120 000 000 forint

Fővárosi, megyei, helyi 
védelmi bizottságok 

lakosságarányos 
támogatása

Lakosság honvédelmi felkészítése, a honvédelem eszméjének erősítése 
(tájékoztatók, kiadványok, honvédelmi vetélkedők, kiállítások, 
hagyományápolás)

30 000 000 forint

Fővárosi, megyei, helyi 
védelmi bizottságok cél 

támogatása

A megyei, fővárosi és helyi védelmi bizottságok és munkacsoportjai működési 
feltételeinek javítása, honvédelmi rendezvényeinek, szakirányú képzéseinek 
és gyakorlatainak támogatása

31 000 000 forint

Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem honvédelmi 

igazgatási tanfolyamai 
támogatása

Honvédelmi igazgatási tanfolyamok, szakirányú képzések és gyakorlatok 
támogatása 

1 000 000 forint

Miniszterelnöki 
Kormányiroda

Honvédelmi feladatok 
támogatása

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter részéről a Magyar 
Posta Zrt. honvédelmi feladatainak támogatása 

12 500 000 forint
XXII. Miniszterelnöki 

Kormányiroda
összesen: 12 500 000 forint

Agrárminisztérium
Honvédelmi feladatok 

támogatása

Állami Céltartalékban lévő készletek fenntartási (tárolási) költségei 
támogatása

3 500 000 forint XII. Agrárminisztérium
összesen: 5 500 000 forint

Fémkapu és detektor 2 000 000 forint
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Felelős Feladat Részfeladat
Jóváhagyott 

előirányzat
Költségvetési fejezet összesen

Honvédelmi 
Minisztérium

Honvédelmi igazgatási 
feladatok támogatása

Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi Munkacsoport támogatása 1 000 000 forint

XIII. Honvédelmi Minisztérium
összesen: 76 000 000 forint

Honvédelmi igazgatási, válságreagálási gyakorlatok, konferenciák támogatása 14 000 000 forint

A komplex válságkezelés, a befogadó nemzeti támogatás, a honvédelmi 
érdekből létfontosságú infrastruktúravédelem, a hibrid hadviselés, valamint  
a polgári felkészültség feladataiban érintett szakértők külföldi tanfolyamokon, 
konferenciákon és munkaértekezleteken való részvétele

6 000 000 forint

A kormányzati védett vezetési rendszer védelem-egészségügyi kiszolgálási 
feltételeinek javítása, az ellátó eszközrendszer korszerűsítése

35 000 000 forint

Önkéntes területvédelmi tartalékos erők felkészítéséhez való hozzájárulás 17 000 000 forint

Honvédelmi neveléssel kapcsolatos feladatok támogatása 3 000 000 forint

Belügyminisztérium Honvédelmi feladatok 
támogatása

A Belügyminisztérium részére a Nemzeti Helyzetértékelő Központ üzemidő 
végét elért eszközeinek cseréjére, a szükséges informatikai, kommunikációs  
és biztonságtechnikai fejlesztésekre, amortizációs cserékre 

30 000 000 forint 
XIV. Belügyminisztérium

összesen: 131 000 000 forint

A Belügyminisztérium részére a BM Állami Céltartalék fenntartására 5 000 000 forint

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv részére a köteles és az önkéntes polgári 
védelmi szervezetek, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szervek 
honvédelmi felkészítésére, gyakoroltatására, felszerelésére

30 000 000 forint 

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv részére országos szintű védelmi 
igazgatási, katasztrófavédelmi (iparbiztonsági-kritikus infrastruktúra védelmi) 
kárfelszámolási-együttműködési gyakorlatra

2 000 000 forint

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv részére kiberbiztonsági, honvédelmi 
szakmai nap szervezésére 

2 000 000 forint

A terrorizmust elhárító szervnek a BM Ügyelet és a kormányügyeleti rendszer 
védelmi igazgatási szempontú felkészítése érdekében kommunikációs, 
informatikai és feladatellátást biztosító technikai eszközök beszerzésére, 
szakmai képzésekre

4 579 308 forint

A terrorizmust elhárító szervnek a védett személyek CBRN mentesítésének 
elősegítésére

5 120 692 forint
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Felelős Feladat Részfeladat
Jóváhagyott 

előirányzat
Költségvetési fejezet összesen

A büntetés-végrehajtás személyi állománya bőr- és légzésvédelmi 
eszközeinek bevizsgálása, illetve cseréjére, amortizálódott és elavult 
védőkészletek, gázálarcok, vegyvédelmi ruhák részbeni cseréje 

5 000 000 forint

A Rendőrség honvédelmi igazgatási feladatainak, válságreagálási 
gyakorlatainak, konferenciáinak támogatására

4 000 000 forint

A Rendőrség különleges jogrendi vezetési pontja működési feltételeinek 
javítására, a honvédelmi igazgatási feladatot ellátó személyek felkészítésére 8 000 000 forint

A NATO „Stabilizáció és Újjáépítés (S&R)” képességcélhoz kapcsolódó rendőri 
feladatok infokommunikációs támogatására, a felajánlott rendőri képességek 
alkalmazásra történő felkészítésére

8 000 000 forint

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat részére regionális szintű 
infomációbiztonsági tudatosító kampány megrendezése a felhasználók 
információbiztonsági érzékenységének növelése érdekében a védelmi 
igazgatás, valamint a megyei és helyi közigazgatás szereplői részére

2 000 000 forint

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat részére CyberSec nemzeti kiberbiztonsági 
konferencia megszervezésére az Európai Kibervédelmi Hónap keretében

7 000 000 forint

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat részére HunEx Kibervédelmi gyakorlat 
szervezésére és kiberbiztonsági tudatosító anyagok készítésére

8 000 000 forint

Az Alkotmányvédelmi Hivatal informatikai területen tervezett védelmi 
fejlesztéseire, videokonferencia rendszer elemeinek bővítésére

3 000 000 forint

Az Alkotmányvédelmi Hivatal központi objektumában tervezett védelmi célú 
műszaki fejlesztésekre

300 000 forint

A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal részére honvédelmi igazgatási, 
azzal összefüggő felkészítési feladatainak, válságreagálási gyakorlatainak 
támogatására

1 500 000 forint

A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal ügyeleti rendszerének védelmi 
igazgatási felkészítése, értesítési rendszerének fejlesztése

2 500 000 forint

A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ részére a fegyveres 
(hibrid) összeütközésekkel összefüggő stratégiai kérdésekre vonatkozó 
kormányzati tájékoztatáshoz kapcsolódó feladatok infokommunikációs 
támogatására, a felajánlott információfúziós képességek alkalmazására 
történő felkészítésre, az ezzel összefüggő előkészítő gyakorlatok 
végrehajtására

1 000 000 forint
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Felelős Feladat Részfeladat
Jóváhagyott 

előirányzat
Költségvetési fejezet összesen

A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ részére  
a különleges jogrend időszakában, a polgári légiközlekedés zavartalan és 
biztonságos lebonyolítását elősegítő Utasadat-információs rendszer védelmi 
igazgatási szempontú felkészítésére, a kommunikációt és az alapfeladatok 
ellátását biztosító informatikai, technikai eszközök beszerzésére, szakmai 
továbbképzésekre

2 000 000 forint

Innovációs és 
Technológiai 
Minisztérium

Honvédelmi feladatok 
támogatása 

Gazdaságfelkészítés, védelmi célú tartalékok, stratégiai érdekű kapacitások  
és rögzített hadiipari kapacitások fenntartása

45 000 000 forint
XVII. Innovációs és 

Technológiai Minisztérium
összesen: 53 500 000 forintHonvédelmi célú gyakorlatok, honvédelmi igazgatási feladatrendszer 

támogatása (kommunikációs és informatikai képesség fejlesztése) 
8 500 000 forint

Pénzügyminisztérium
Honvédelmi feladatok 

támogatása
Honvédelmi célú gyakorlatok, honvédelmi igazgatási feladatrendszer 
támogatása (kommunikációs és informatikai képesség fejlesztése)

4 000 000 forint
XV. Pénzügyminisztérium
összesen: 4 000 000 forint

Emberi Erőforrások 
Minisztériuma

Honvédelmi feladatok 
támogatása

Az Oktatási Hivatal kijelölt állományának honvédelmi felkészítése 3 500 000 forint
XX. Emberi Erőforrások 

Minisztériuma
összesen: 9 500 000 forint

A KIR rendszer fejlesztése a köznevelésre vonatkozó információk hatékonyabb 
biztosításának érdekében

1 000 000 forint

Az Országos Mentőszolgálat védelmi felkészítésének támogatása 5 000 000 forint

Összesen: 497 000 000 forint 497 000 000 forint

2. melléklet az 1280/2019. (V. 15.) Korm. határozathoz

A Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítására a 2019. évi költségvetési törvényben jóváhagyott előirányzatok  
felosztása II.

Felelős Feladat Részfeladat
Jóváhagyott 

előirányzat
Költségvetési fejezet összesen

Honvédelmi 
Minisztérium

Honvédelmi feladatok 
támogatása

Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása 875 000 000 forint
XIII. Honvédelmi Minisztérium
összesen: 875 000 000 forint

Belügyminisztérium
Honvédelmi feladatok 

támogatása
K-600 hírrendszer működtetésére 325 000 000 forint

XIV. Belügyminisztérium
összesen: 325 000 000 forint

Összesen:
1 200 000 000 

forint
1 200 000 000 forint
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3. melléklet az 1280/2019. (V. 15.) Korm. határozathoz

- 1 / 2 -

I. Országgyűlés
VI. Bíróságok
XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

forintban
Államháztartási Jogcím Kiem. Jogcím A módosítás A módosítást

egyedi csop.  előir.- csop.  Módosítás következő évre elrendelő jogszabály/

azonosító szám  szám név (+/-) áthúzódó hatása határozat száma

I. Országgyűlés
11

303580 1
K5 Egyéb működési célú kiadások 17 000 000

VI.
209126 1 Bíróságok

K3 Dologi kiadások 3 000 000
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség igazgatása
K1 Személyi juttatások 700 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 365 000
K3 Dologi kiadások 1 935 000

015558 12
K1 Személyi juttatások 4 500 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 500 000
K3 Dologi kiadások 95 800 000
K6 Beruházások 79 200 000

304191 14 Nemzeti Közszolgálati Egyetem
K3 Dologi kiadások 200 000
K6 Beruházások 800 000

XII. Agrárminisztérium
004240 1 Agrárminisztérium igazgatása

K3 Dologi kiadások 3 500 000
Beruházások 2 000 000

XIII. Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium

198279 2 Egyéb HM szervezetek
K3 Dologi kiadások 21 000 000

2 Magyar Honvédség
206895 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei

K3 Dologi kiadások 55 000 000
XIV. Belügyminisztérium

003704 1 Belügyminisztérium igazgatása
K3 Dologi kiadások 5 000 000
K6 Beruházások 30 000 000

294479 4 Terrorelhárítási Központ
K3 Dologi kiadások 5 120 692
K6 Beruházások 4 579 308

003737 5
K3 Dologi kiadások 5 000 000

001580 7
K3 Dologi kiadások 20 000 000

000648 8 Alkotmányvédelmi Hivatal
K6 Beruházások 3 300 000

019370 9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
K3 Dologi kiadások 17 000 000

235006 10 Terorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ
K3 Dologi kiadások 3 000 000

001711 12
K3 Dologi kiadások 34 000 000

001755 13 Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal
K3 Dologi kiadások 1 500 000
K6 Beruházások 2 500 000

XV.
006343 1 Pénzügyminisztérium igazgatása

K3 Dologi kiadások 1 500 000
K6 Beruházások 2 500 000

XVII.
280645 1 Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása

K3 Dologi kiadások 8 500 000

Pénzügyminisztérium

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Rendőrség

Közszolgálati hozzájárulás

Bíróságok

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
        Költségvetési év: 2019.

 Fejezet-
szám Címszám  Alcím-

szám
Jogcím
szám

 Fejezet-
név

 Cím-
név

Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

A módosítás
jogcíme

Büntetés-végrehajtás

 Alcím-
név

Jogcím
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat neve

Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
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- 2 / 2 -

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
64 Belgazdasági feladatok

257256 2 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 45 000 000
XX.

6 Egyéb oktatási intézmények
343306 1 Oktatási Hivatal

K1 Személyi juttatások 851 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 149 000
K6 Beruházások 3 500 000

002994 14 Országos Mentőszolgálat
K3 Dologi kiadások 5 000 000

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
21 Központi kezelésű előirányzatok

1  Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
376251 11 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 6 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6 500 000

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
32 Egyéb költségvetési kiadások

1 Vegyes kiadások
7 Védelmi felkészítés előirányzatai

265767 1 Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai
K5 Egyéb működési célú kiadások -497 000 000

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

forintban
Államháztartási Jogcím Kiem. Jogcím A módosítás A módosítást

egyedi csop.  előir.- csop.  Módosítás következő évre elrendelő jogszabály/

azonosító szám  szám név (+/-) áthúzódó hatása határozat száma

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

forintban
Államháztartási Jogcím Kiem. Jogcím A módosítás A módosítást

egyedi csop.  előir.- csop.  Módosítás következő évre elrendelő jogszabály/

azonosító szám  szám név (+/-) áthúzódó hatása határozat száma

VI. Bíróságok
209126 1 Bíróságok 3 000 000

XI. Miniszterelnökség
294502 1 Miniszterelnökség igazgatása 3 000 000
015558 12 181 000 000
304191 14 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1 000 000

XII. Agrárminisztérium
004240 1 Agrárminisztérium igazgatása 5 500 000

XIII. Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium

198279 2 Egyéb HM szervezetek 21 000 000
2 Magyar Honvédség

206895 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 55 000 000
XIV. Belügyminisztérium

003704 1 Belügyminisztérium igazgatása 35 000 000
294479 4 Terrorelhárítási Központ 9 700 000
003737 5 5 000 000
001580 7 20 000 000
000648 8 Alkotmányvédelmi Hivatal 3 300 000
019370 9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 17 000 000
235006 10 Terorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ 3 000 000
001711 12 34 000 000
001755 13 Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal 4 000 000

XV. Pénzügyminisztérium
006343 1 Pénzügyminisztérium igazgatása 4 000 000

XVII.
280645 1 8 500 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
64 Belgazdasági feladatok

257256 2 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 45 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

6 Egyéb oktatási intézmények
343306 1 Oktatási Hivatal 4 500 000
002994 14 Országos Mentőszolgálat 5 000 000

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

Összesen: II. negyedév III. negyedév IV. negyedév

időarányos
teljesítményarányos
egyéb: azonnal 497 000 000 497 000 000

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

 Fejezet-
szám Címszám

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 Alcím-
szám

Jogcím
szám

 Fejezet-
név

 Cím-
név

 Alcím-
név

Jogcím
név

BEVÉTELEK
Kiemelt előirányzat neve

A módosítás
jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat neve

A módosítás
jogcíme

 Fejezet-
szám Címszám  Alcím-

szám
Jogcím
szám

 Fejezet-
név

 Cím-
név

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár 1 példány

Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

Büntetés-végrehajtás
Rendőrség

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Innovációs és Technológiai Minisztérium

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) I. negyedév

Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása

 Alcím-
név

Jogcím
név
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4. melléklet az 1280/2019. (V. 15.) Korm. határozathoz

- 1 / 2 -

XIII. Honvédelmi Minisztérium   
XIV. Belügyminisztérium
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

forintban

Államháztartási Jogcím Kiem. Jogcím A módosítás A módosítást
egyedi csop.  előir.- csop.  Módosítás következő évre elrendelő jogszabály/

azonosító szám  szám név (+/-) áthúzódó hatása határozat száma

XIII. Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium

198279 2 Egyéb HM szervezetek
K3 Dologi kiadások 650 000 000
K6 Beruházások 225 000 000

XIV. Belügyminisztérium
21 Központi kezelésű előirányzatok

031194 1 K-600 hírrendszer működtetésére
K3 Dologi kiadások 325 000 000

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
32 Egyéb költségvetési kiadások

1 Vegyes kiadások
7 Védelmi felkészítés előirányzatai

265778 2 Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása
K5 Egyéb működési célú kiadások -1 200 000 000

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

forintban
Államháztartási Jogcím Kiem. Jogcím A módosítás A módosítást

egyedi csop.  előir.- csop.  Módosítás következő évre elrendelő jogszabály/

azonosító szám  szám név (+/-) áthúzódó hatása határozat száma

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

forintban
Államháztartási Jogcím Kiem. Jogcím A módosítás A módosítást

egyedi csop.  előir.- csop.  Módosítás következő évre elrendelő jogszabály/

azonosító szám  szám név (+/-) áthúzódó hatása határozat száma

XIII. Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium

198279 2 Egyéb HM szervezetek 875 000 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű 

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen: II. negyedév III. negyedév IV. negyedév

időarányos
teljesítményarányos
egyéb: azonnal 1 200 000 000 1 200 000 000

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

                       Költségvetési év: 2019.

A módosítás
jogcíme

A módosítás
jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat neve

BEVÉTELEK
Kiemelt előirányzat neve

Jogcím
név

Jogcím
név

 Fejezet-
szám

 Fejezet-
szám Címszám

Jogcím
szám

 Alcím-
név

 Alcím-
név

 Fejezet-
név

 Fejezet-
név

 Cím-
név

 Cím-
névCímszám  Alcím-

szám

 Alcím-
szám

Jogcím
szám

Magyar Államkincstár 1 példány

 Fejezet-
név

 Alcím-
név

 Cím-
név

 Alcím-
szám

Jogcím
szám

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

 Fejezet-
szám Címszám Jogcím

név

I. negyedév

A módosítás
jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat neve
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A Kormány 1281/2019. (V. 15.) Korm. határozata
az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjai 2019. évi kompenzációjának finanszírozása érdekében történő 
előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány 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.) 4.  § 
(1)  bekezdése szerinti céltartaléknak, az  egyházi jogi személyek foglalkoztatottjai 2019. évi kompenzációjának 
finanszírozása érdekében történő felhasználása céljából 389 189 134 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el 
a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 
30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport, 14. Egyházi fenntartású intézményekben 
foglalkoztatottak kompenzációja jogcím javára, a  Kvtv. 1.  melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi 
kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 3. Céltartalékok jogcímcsoport, 1. Közszférában 
foglalkoztatottak bérkompenzációja jogcím terhére, az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1281/2019. (V. 15.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XV. Pénzügyminisztérium

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K 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

30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
333517 14 Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja

K5 Egyéb működési célú kiadások 389 189 134
XV. Pénzügyminisztérium

26 Központi kezelésű előirányzatok
2 Központi tartalékok

3 Céltartalékok
329928 1 Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja

K5 Egyéb működési célú kiadások -389 189 134
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
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
333517 14 Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja 389 189 134

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
teljesítményarányos  
egyéb: azonnal 389 189 134 389 189 134

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

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 számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány
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A Kormány 1282/2019. (V. 15.) Korm. határozata
a kéményseprőipari közszolgáltatás ellátása érdekében szükséges forrás biztosításáról

A Kormány a  Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a  továbbiakban: 
Kvtv.) 19.  § (8)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a  kéményseprőipari közszolgáltatás 
helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása érdekében 741 468 690 forint egyszeri átcsoportosítását  
a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 12. BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság cím terhére, 
a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A  helyi önkormányzatok működési célú 
kiegészítő támogatásai cím javára, az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1282/2019. (V. 15.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XIV. Belügyminisztérium

forintban

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

csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása
IX.  Helyi önkormányzatok támogatásai

359017 2 A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
K5 Egyéb működési célú támogatások 741 468 690

XIV. Belügyminisztérium
001711 12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

K1 Személyi juttatások -620 475 891
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -120 992 799

forintban
Államház-

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

azonosító csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása

forintban
Államház-

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

azonosító csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása
XIV. Belügyminisztérium

001711 12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság -741 468 690

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

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

Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 741 468 690  741 468 690  

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

K I A D Á S O K 

T Á M O G A T Á S 

1 példány

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

Az előirányzat-módosítás érvényessége:    a) a költségvetési évben egyszeri jellegű  
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

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

A módosítás jogcíme A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

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

B E V É T E L A módosítás jogcíme A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

1. melléklet a …../2019. (….) Korm. határozathoz

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 

Költségvetési év: 2019.

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítás jogcíme A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Kiemelt előirányzat 
neve
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A Kormány 1283/2019. (V. 15.) Korm. határozata
az Abasár település ivóvízellátását biztosító kutak szennyezettségének felszámolásával összefüggő károk 
helyreállításáról, valamint a tisztított víz hasznosításáról

A Kormány az  Abasár település ivóvízellátását biztosító kutak szennyezettségének felszámolásával összefüggő károk 
helyreállítása, valamint a tisztított víz hasznosítása érdekében
 1. egyetért a tervezési feladatok elvégzéséhez és a szükséges kisajátításhoz központi költségvetési forrás biztosításával;
 2. egyetért azzal, hogy a vízműtelepen létesítendő kármentesítő műtárgyak tervezésénél figyelemmel kell lenni arra, 

hogy ha az ivóvíz-előállításra a kísérletek lehetőséget mutatnak, akkor a berendezések erre alkalmasak legyenek;
 3. 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 34. Az  Abasári Vízműtelep 
területén belül és kívül szükséges rekonstrukciós munkák tervezése, engedélyeztetése és kisajátítása címmel 
történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 4. az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – az  Abasári Vízműtelep területén belül és kívül 

szükséges rekonstrukciós munkák tervezése, engedélyeztetése és kisajátítása érdekében – a  Kvtv. 1.  melléklet 
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A  helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai 
cím terhére 59 327 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezet, 34. Az Abasári Vízműtelep területén belül és kívül szükséges rekonstrukciós munkák tervezése, 
engedélyeztetése és kisajátítása cím javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 5. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 4. pont 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 az 1. pontban meghatározott célra, támogatói okirat alapján;

 6. felhívja a pénzügyminisztert, hogy
a) gondoskodjon a  beavatkozási tervben foglalt feladatok tervezéséhez és engedélyeztetéséhez szükséges 

38  100 000 forint biztosításáról a  Kvtv. 1.  melléklet XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és 
kiadások fejezet, 2. Az  állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 3. Az  államot korábbi tulajdonosi 
döntéseihez kapcsolódóan terhelő kiadások alcím, 4. Az  állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos 
környezetvédelmi feladatok finanszírozása jogcímcsoport javára,
Felelős: pénzügyminiszter 

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

b) gondoskodjon az  Abasári Vízműtelep pozitív kútjaiból származó víz teljes körű hasznosításának 
megvalósításához a  tervezési és engedélyeztetési feladatokhoz szükséges 24 130 000 forint biztosításáról 
Abasár Község Önkormányzata javára;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 7. egyetért azzal, hogy – a  tervezés megvalósítását követően – a  pénzügyminiszter a  belügyminiszter, 
az agrárminiszter és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával vizsgálja meg, hogy 
európai uniós vagy egyéb forrásból miként lehet biztosítani a kármentesítési, kivitelezési és üzemeltetési feladatok 
megvalósításához szükséges összeget.

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter 
agrárminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a tervezés megvalósítását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1283/2019. (V. 15.) 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

380239 34
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 59 327 000

359017 2 A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások -59 327 000

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 A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím Módosítás 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

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

Magyar Államkincstár teljesítményarányos
egyéb: azonnal 59 327 000 59 327 000

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

1 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2019.

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az Abasári Vízműtelep területén belül és kívül szükséges rekonstrukciós munkák tervezése, 
engedélyeztetése és kisajátítása 

K I A D Á S O K 

B E V É T E L
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A Kormány 1284/2019. (V. 15.) Korm. határozata
a kárpátaljai művelődési intézmények fejlesztési programjáról

A Kormány
 1. egyetért

a) a kárpátaljai nemzeti identitás, valamint a kulturális sokszínűség megőrzése érdekében a kulturális alapokon 
nyugvó közösségformálás méltó kereteinek megteremtésével,

b) az 1. melléklet szerinti kárpátaljai művelődési intézmények teljes körű rekonstrukciójának támogatásával,
c) azzal, hogy az  1.  melléklet szerinti művelődési intézmények kulturális tartalomfejlesztése, valamint 

a  művészeti értéket képviselő előadásokkal, hangversenyekkel kevésbé ellátott területeken élők kulturális 
hozzáférésének biztosítása magyarországi, magyar nyelvű színházi, tánc- és zeneművészeti vendégelőadások 
rendszeres kárpátaljai megszervezésével valósuljon meg;

 2. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a  Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja 
(Закарпатська область) együttműködésének fejlesztéséért és a  Kárpát-medencei óvodafejlesztési program 
koordinálásáért felelős miniszteri biztos bevonásával – tegye meg a  szükséges intézkedéseket az  1.  pont szerinti 
kiemelt kormányzati kultúrstratégiai célok elérése érdekében;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter, a  Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja 
(Закарпатська область) együttműködésének fejlesztéséért és a  Kárpát-medencei 
óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos bevonásával

Határidő: 2020. december 31.
 3. egyetért az  1.  pont szerinti kiemelt kormányzati kultúrstratégiai célok 2019–2020. években összesen legfeljebb  

2 459 448 100 forint összegben, központi költségvetési forrás biztosítása útján történő támogatásával;
 4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  3.  pont végrehajtása érdekében – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter 

bevonásával – gondoskodjon a  2019. évben – a  kincstári díjjal, pénzügyi tranzakciós illetékkel együtt –  
150 000 000 forint rendelkezésre állásáról a  Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi  
L. törvény 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok 
alcím, 81. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében
 5. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  3.  pont végrehajtása érdekében, a  Miniszterelnökséget vezető miniszter 

bevonásával gondoskodjon a  2020. évben legfeljebb 2 309 448 100 forint rendelkezésre állásáról a  központi 
költségvetés Miniszterelnökség fejezetében;

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés tervezése során
 6. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 4. és 5. pont szerinti központi költségvetési forrás terhére, 

az  1.  pont b) és c)  alpontjában foglalt kiemelt kormányzati kultúrstratégiai célok megvalósítása céljából nyújtson 
vissza nem térítendő támogatást;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a 4. és 5. pont szerinti forrás biztosítását követően azonnal

 7. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy
a) készítsen részletes jelentést az  1.  pont szerinti kiemelt kormányzati kultúrstratégiai célok megvalósítása 

végrehajtásának állapotáról, valamint azok eredményeiről,
b) készítsen előterjesztést a  Kormány részére az  1.  pont c)  alpontja szerinti program jövőbeni folytatására 

vonatkozóan.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2020. szeptember 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1284/2019. (V. 15.) Korm. határozathoz

A kárpátaljai kulturális program érintett intézményei

A beruházás 

kezdésének ideje
Sorszám Helyszín Intézmény

2019

1. Beregszász Színház

2. Salánk Kultúrház

3. Tiszapéterfalva Kultúrház

2020

4. Téglás Kultúrház

5. Bátyú Kultúrház

6. Verbőc Kultúrház

7. Visk Kultúrház

8. Dercen Kultúrház

9. Técső Kultúrház

10. Nagydobrony Kultúrház

A Kormány 1285/2019. (V. 15.) Korm. határozata
a magyarországi szerb nemzetiség köznevelési fejlesztési céljainak támogatásáról

A Kormány
 1. támogatja a  magyarországi szerb nemzetiség 1.  mellékletben foglalt köznevelési fejlesztési terveinek 

megvalósítását;
 2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a miniszterelnök általános helyettese bevonásával – a 2020. évre gondoskodjon 

az 1. pontban foglalt célok megvalósítása érdekében 422 000 000 forint rendelkezésre állásáról a 2020. évi központi 
költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;

Felelős: pénzügyminiszter 
a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés tervezése során
 3. egyetért azzal, hogy a  magyarországi szerb nemzetiség oktatási céljainak megvalósításával kapcsolatos egyes 

intézkedésekről szóló 1398/2018. (VIII. 30.) Korm. határozat 1. pontjában szereplő „Szegedi Szerb Oktatási Központ” 
szövegrész helyébe a „szegedi szerb oktatási központ létrehozása keretében bejegyzett Nikola Tesla Szerb Tanítási 
Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár Szegedi Általános Iskolája intézmény” szöveg 
lépjen;

 4. visszavonja a  magyarországi szerb nemzetiség köznevelési fejlesztési céljainak támogatásáról szóló 
1177/2018. (III. 28.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1285/2019. (V. 15.) Korm. határozathoz

A B C D E

1. Projekt megnevezése Kedvezményezett
Támogatás 

 2019 (Ft)

Támogatás 

 2020 (Ft)

Támogatás  

összesen (Ft)

2.

A szegedi szerb oktatási központ létrehozása keretében 
bejegyzett Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, 
Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár 
Szegedi Általános Iskolája intézmény támogatása

Szerb Országos 
Önkormányzat

 68 000 000   68 000 000

3.

Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános 
Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár Lórévi 
Általános Iskolája és Lórévi Óvodája épületének 
átalakítása és bővítése

Szerb Országos 
Önkormányzat

200 000 000 122 000 000 322 000 000

4.
Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola  
és Óvoda bővítése új tornaterem építésével

Szerb Országos 
Önkormányzat

30 000 000 300 000 000 330 000 000

5.
Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános 
Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár homlokzati 
felújítása

Szerb Országos 
Önkormányzat

215 000 000   215 000 000

6.
Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános 
Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár Rózsa utcai 
Telephelye kollégiumi épületének felújítása

Szerb Országos 
Önkormányzat

63 000 000   63 000 000

7. Összesen (Ft) 576 000 000 422 000 000 998 000 000

A Kormány 1286/2019. (V. 15.) Korm. határozata
a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetben (OECD) való magyar részvétel összehangolásáról és 
az OECD Nemzeti Tanács létrehozásáról szóló 1182/2011. (VI. 6.) Korm. határozat módosításáról

 1.  A  Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetben (OECD) való magyar részvétel összehangolásáról és 
az OECD Nemzeti Tanács létrehozásáról szóló 1182/2011. (VI. 6.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 
2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Az  OECD Nemzeti Tanács tagjait a  Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény 1. §-ában megjelölt minisztériumok vezetői, valamint a nemzeti 
vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter, továbbá az  OECD együttműködésben érdekelt kormányzati 
főhivatalok, központi hivatalok, valamint – a  Kormány felkérése alapján – önálló szabályozó szervek, autonóm 
államigazgatási szervek és egyéb intézmények vezetői jelölik ki. Az OECD Nemzeti Tanács tagjaként miniszter által 
történő kijelölés esetén államtitkár vagy helyettes államtitkár, a minisztériumtól eltérő szerv vagy szervezet vezetője 
által történő kijelölés esetén pedig vezetői munkakört vagy álláshelyet betöltő személy jelölhető ki.
2.1. Az OECD együttműködésben a következő kormányzati főhivatalok és központi hivatalok érdekeltek:
2.1.1. Központi Statisztikai Hivatal
2.1.2. Országos Atomenergia Hivatal
2.1.3. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
2.1.4. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
2.1.5. Nemzeti Adó- és Vámhivatal
2.1.6. Magyar Államkincstár.
2.2. A Kormány felkéri a
2.2.1. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
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2.2.2. Gazdasági Versenyhivatal
2.2.3. Magyar Nemzeti Bank
2.2.4. Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
vezetőjét, hogy jelöljön tagot az OECD Nemzeti Tanácsba.”

 2.  A Korm. határozat 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. Az  OECD Nemzeti Tanács működésének szabályait annak ügyrendjében az  OECD Nemzeti Tanács elnöke 
határozza meg a tagok véleményének kikérését követően.”

 3.  A Korm. határozat 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. Az  OECD Nemzeti Tanács működtetésével kapcsolatos operatív feladatokat a  nemzetközi pénzügyi 
kapcsolatokért felelős miniszter által vezetett minisztériumban működő szakmai titkárság látja el.”

 4.  A Korm. határozat
a) 3. és 4. pontjában a „nemzetgazdasági miniszter” szövegrész helyébe a „nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért 

felelős miniszter” szöveg,
b) 5. pontjában a „Magyar Köztársaság OECD melletti Állandó Képviseletét” szövegrész helyébe a „Magyarország 

OECD és UNESCO melletti Állandó Képviseletét” szöveg
lép.

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

  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: Köves Béla ügyvezető.


	A Kormány 111/2019. (V. 15.) Korm. rendelete
	a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzékváltással létrejött megállapodás kihirdetéséről

	A Kormány 112/2019. (V. 15.) Korm. rendelete
	a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2019. évi mértékéről

	A Kormány 113/2019. (V. 15.) Korm. rendelete
	egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 114/2019. (V. 15.) Korm. rendelete
	a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

	A belügyminiszter 20/2019. (V. 15.) BM rendelete
	az idegenrendészeti szervnél rendszeresített szolgálati beosztások megállapításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

	Az igazságügyi miniszter 13/2019. (V. 15.) IM rendelete
	egyes igazságügyi tárgyú rendeleteknek a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló 
2018. évi CXXXII. törvénnyel összefüggő módosí

	A Kormány 1277/2019. (V. 15.) Korm. határozata
	a Nemzetközi Versenyhálózat (International Competition Network) 2021. évi konferenciájának magyarországi megrendezése érdekében pályázat benyújtásához szükséges kormányzati intézkedésekről

	A Kormány 1278/2019. (V. 15.) Korm. határozata
	a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről

	A Kormány 1279/2019. (V. 15.) Korm. határozata
	a Terrorelhárítási Központ képességeinek bővítéséhez, a feladat-végrehajtás magasabb szintű ellátásához szükséges eszközbeszerzések forrásainak biztosításáról

	A Kormány 1280/2019. (V. 15.) Korm. határozata
	a 2019. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról

	A Kormány 1281/2019. (V. 15.) Korm. határozata
	az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjai 2019. évi kompenzációjának finanszírozása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1282/2019. (V. 15.) Korm. határozata
	a kéményseprőipari közszolgáltatás ellátása érdekében szükséges forrás biztosításáról

	A Kormány 1283/2019. (V. 15.) Korm. határozata
	az Abasár település ivóvízellátását biztosító kutak szennyezettségének felszámolásával összefüggő károk helyreállításáról, valamint a tisztított víz hasznosításáról

	A Kormány 1284/2019. (V. 15.) Korm. határozata
	a kárpátaljai művelődési intézmények fejlesztési programjáról

	A Kormány 1285/2019. (V. 15.) Korm. határozata
	a magyarországi szerb nemzetiség köznevelési fejlesztési céljainak támogatásáról

	A Kormány 1286/2019. (V. 15.) Korm. határozata
	a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetben (OECD) való magyar részvétel összehangolásáról és az OECD Nemzeti Tanács létrehozásáról szóló 1182/2011. (VI. 6.) Korm. határozat módosításáról


		2019-05-15T20:41:41+0200
	Dr. B. Tóth Enikő




