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Kormányrendeletek

A Kormány 202/2018. (XI. 5.) Korm. rendelete
a Magyarország Kormánya és az Ugandai Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködési
egyezmény kihirdetéséről

1. §		
A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és az Ugandai Köztársaság Kormánya közötti
oktatási együttműködési egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.
2. §		
A Kormány az Egyezményt e rendelettel kihirdeti.
3. §		
Az Egyezmény hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„Együttműködési Egyezmény Magyarország Kormánya és az Ugandai Köztársaság Kormánya között
az oktatás területén
Magyarország Kormánya és az Ugandai Köztársaság Kormánya, a továbbiakban együtt: a „Felek”, illetve külön-külön:
a „Fél”
ATTÓL AZ ÓHAJTÓL VEZÉRELVE, hogy továbbfejlesszék Magyarország és az Ugandai Köztársaság közötti
együttműködést, amely által tovább erősödnek a Magyarország és Uganda közötti szoros és baráti kapcsolatok,
különösen az oktatás területén;
FELISMERVE az oktatás és a hallgatói mobilitás hozzájárulását a gazdasági és társadalmi fejlődésben betöltött
szerephez, valamint azokat az előnyöket, amelyek a Felek kiterjedt és szoros együttműködése eredményez
e területeken;
Az alábbiakban állapodnak meg:

1. cikk
A Felek a kölcsönös tisztelet és partnerség elvei mentén és országaik hatályos jogszabályai alapján ösztönzik és
elősegítik az együttműködés különböző formáit az oktatás területén.

2. cikk
A Felek megállapodnak, hogy létrehoznak egy Magyar–Ugandai Ösztöndíjprogramot (a továbbiakban: Program)
annak érdekében, hogy támogatást nyújtsanak magyar, illetve ugandai állampolgárságú hallgatók részére alap- és
mesterfokú, valamint doktori és posztdoktori képzésekre a másik Fél országában.
A Program célja az emberi erőforrások minőségi fejlesztése az által, hogy a kiemelkedő hallgatókat arra ösztönzi,
hogy rövid vagy hosszú távú képzéseken, illetve közös kutatásokban vegyenek részt egymás felsőoktatási
intézményeiben, a Felek közötti akadémiai és kutatói hálózatok erősítése érdekében.

3. cikk
A magyarországi és ugandai felsőoktatási intézményekben, széleskörű területeken megvalósuló tanulmányi és
kutatói lehetőségek előmozdítása mellett a Program célja:
a.
A két ország népei és kormányai közötti ismeretek, egyetértés és barátság előmozdítása;
b.
A nemzetközi felsőoktatási intézményekkel való akadémiai és oktatási kapcsolatok kiterjesztésének lehetővé
tétele;
c.
A globális társadalom kihívásainak megfelelő kiváló szakemberek és szakértők képzése;
d.
A tudományos kutatás területén történő együttműködések előmozdítása, illetve a technológiaterjesztés és
innováció lehetőségeinek vizsgálata.
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4. cikk
A Program keretében Magyarország lehetőséget biztosít ugandai hallgatók részére, hogy felvételt nyerhessenek
felsőoktatási intézményeibe, illetve ösztöndíjakat és pénzügyi támogatást nyújt számukra.

5. cikk
Uganda megvizsgálja annak lehetőségét, hogy magyar hallgatók és tanárok részére lehetőséget biztosítson
tanulmányi látogatásokra, tanulmányok és kutatások folytatására Uganda vezető egyetemén és felsőoktatási
intézményeiben, bármely kölcsönös érdeklődésre számot tartó területen.

6. cikk
A Felek elősegítik országaik felsőoktatási intézményei, tudományos akadémiái és egyéb tudományos kutatóintézetei
közötti közvetlen kapcsolatok kialakítását.

7. cikk
A Felek megteszik a szükséges lépéseket a jelen Együttműködési Egyezmény végrehajtása érdekében, különös
tekintettel a Program részleteire, amelyről a Felek külön végrehajtási megállapodásokban, diplomáciai úton
állapodnak meg.

8. cikk
A jelen Együttműködési Egyezmény alkalmazásában a Felek Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériumát,
illetve az Ugandai Köztársaság Oktatási és Sportminisztériumát jelölik ki kapcsolattartókként annak érdekében,
hogy előmozdítsák és koordinálják a jelen Együttműködési Egyezmény végrehajtását.

9. cikk
A Felek egyetértenek, hogy a jelen Együttműködési Egyezmény végrehajtásának összhangban kell állnia a Felek
jogszabályaival, ezért a jelen Egyezmény nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország
európai uniós tagságából fakadnak. Következésképpen jelen Egyezmény rendelkezései nem értelmezhetőek úgy,
mint amelyek érvénytelenítik, módosítják vagy bármilyen más módon befolyásolják a Magyarországnak különösen
az Európai Unió alapját képező szerződésekből, valamint az Európai Unió elsődleges és másodlagos jogalkotásából
származó kötelezettségeit.

10. cikk
A Felek a jelen Együttműködési Egyezményt teljes egészében vagy részben felülvizsgálhatják, módosíthatják vagy
kiegészíthetik. E módosítások vagy kiegészítések a Felek által meghatározott időpontban lépnek hatályba, és nem
lehetnek visszamenőleges hatályúak.

11. cikk
Jelen Együttműködési Egyezmény rendelkezéseinek értelmezése, végrehajtása, illetve alkalmazása során felmerülő
vitás kérdéseket a Felek egyeztetések és tárgyalások útján rendezik.

12. cikk
Jelen Együttműködési Egyezményt a Felek aláírással erősítik meg, és attól számított harmincadik napon lép
hatályba, hogy Magyarország diplomáciai úton tájékoztatja Ugandát arról, hogy eleget tett a jelen Együttműködési
Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső jogi követelményeknek. Jelen Egyezmény 5 évig marad hatályban,
és automatikusan meghosszabbodik újabb öt éves időszakokra, kivéve, ha valamelyik fél felmondja azt.
A jelen cikk 1. bekezdésében foglaltak mellett a jelen Együttműködési Egyezményt bármely szerződő fél bármikor
felmondhatja a másik fél 3 hónappal korábban történő írásos tájékoztatásával.
Jelen Együttműködési Egyezmény felmondása vagy lejárta nem befolyásolja azon folyamatban lévő tevékenységek
végrehajtását, amelyekről a Felek a jelen Együttműködési Egyezmény felmondása előtt állapodtak meg.
Készült Budapesten, 2018. szeptember 14-én két eredeti példányban, magyar és angol nyelven, mindegyik szöveg
egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.”
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“Cooperation Agreement between the Government of Hungary and the Government of the Republic of
Uganda on Education Cooperation
The Government of Hungary and the Government of the Republic of Uganda, hereinafter referred to collectively as
“the Parties” and individually as “Party”;
DESIRING to further promote cooperation between Hungary and the Republic of Uganda that will further
strengthen the close and friendly relations between Hungary and Uganda, especially in the field of Education;
RECOGNIZING the contribution of education and student mobility to economic and social development and the
mutual benefits resulting from the Parties’ extensive and close cooperation in these fields;
Have reached the following understanding:

Article 1
The Parties shall encourage and facilitate diverse forms of cooperation in the field of cooperation in education,
based on the principles of mutual respect and partnership and subject to the legislation in force in their respective
countries.

Article 2
The Parties agree to establish a Hungary – Uganda Scholarship Programme, hereinafter referred to as the
“Programme”, to provide support to students who are nationals of Hungary and Uganda for pursuing Bachelor,
Master, Doctorate or Postdoctoral education outside of each other’s home country.
The aim of the Programme is to increase the quality of Human Resources, by encouraging outstanding students to
undertake short-term or full-term study visits or to conduct collaborative research in each other’s higher education
institutions, in order to strengthen academic and research network between the Parties.

Article 3
While providing study/research opportunities for a wide range of disciplines in higher education institutions of
Hungary and Uganda, this Programme also aims to:
a.
Promote knowledge, understanding and friendship between the Peoples and the Governments of the two
countries;
b.
Provide opportunities to expand academic and educational contacts with international institutions of higher
education;
c.
Develop outstanding professionals and experts to meet the global society;
d.
Promote collaborations in scientific research, and explore opportunities for technology uptake and
innovation.

Article 4
Under this Programme, Hungary will provide opportunities for students from Uganda to access to its higher
education institutions, and offer scholarships and funding assistance for them.

Article 5
Uganda will look into possibility of providing opportunities to Hungarian students and professors to undertake
studies, study visits, or research at the leading university and institutions of higher education in Uganda in any field
of mutual interest.

Article 6
The Parties shall encourage direct cooperation between higher education institutions, academies of science and
other scientific research institutions.
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Article 7
The Parties will carry out necessary steps to implement this Cooperation Agreement, in particular the details of the
Programme through separate implementation agreements to be agreed upon by the Parties through diplomatic
channels.

Article 8
For the purpose of this Cooperation Agreement, the Parties will assign the Ministry of Human Capacities of
Hungary and the Ministry of Education and Sports of the Republic of Uganda to be the Focal Points to facilitate and
coordinate the implementation of this Cooperation Agreement.

Article 9
The Parties agree that the implementation of this Cooperation Agreement shall be in accordance with the laws and
other regulations of the respective Parties:
Commitments originating from the membership of Hungary in the European Union are not affected by this
Cooperation Agreement. As a consequence of this, provisions of this Cooperation Agreement shall not be
interpreted in a way that it would annul, amend or have any other effect on the commitments of Hungary
originating especially from the treaties forming the basis of the European Union, as well as those commitments
originating from the primary and secondary legislation of the European Union.

Article 10
The Parties may revise, amend or modify all or part of this Cooperation Agreement, subject to the Parties’ mutual
consent in writing. Such revision, amendment or modification, will become effective on the date as determined by
the Parties, and will not have retrospective effect.

Article 11
Any dispute or differences arising out of the interpretation/implementation/application of the provisions of this
Cooperation Agreement shall be settled by the Parties through discussion and negotiation.

Article 12
The Cooperation Agreement shall be subject to signature by the Parties and shall enter into force on the thirtieth
day, after Hungary has notified Uganda through diplomatic channels of the completion of its internal procedures
required for the entry into force of this Cooperation Agreement. This Cooperation Agreement shall remain in force
for a period of 5 years and shall be automatically renewed for successive five-year periods unless terminated by
either Party.
Notwithstanding Paragraph 1 of this Article, either Party may terminate this Cooperation Agreement at any time by
giving the other Party the advance written notice at least 3 months prior to the date of its termination.
The termination or expiration of this Cooperation Agreement will not affect the implementation of ongoing
activities, which have been agreed upon prior to the date of termination of this Cooperation Agreement.
DONE at Budapest, on the 14th of September 2018, in two original copies, in the Hungarian and the English
language, all texts being equally authentic. In the event of divergence of interpretation, the English text shall
prevail.”
4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § és a 3. § az Egyezmény 12. cikk első bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) Az Egyezmény, 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.

5. §		
E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az oktatásért felelős miniszter gondoskodik.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 203/2018. (XI. 5.) Korm. rendelete
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, valamint az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. és 34. pontjában,
a 4. § 6. pontja tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §		
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 49. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Év közben a lekötött bankbetétek között kell elszámolni az éven belüli lejáratú forint és deviza lekötött
bankbetéteket, azonban a mérlegben ilyen jogcímen tétel nem mutatható ki.”
2. §		
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 56. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„56. § Az Ávr. 32. § (6) bekezdésében előírt adatszolgáltatást oly módon kell teljesíteni, hogy az megfeleljen
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 203/2018. (XI. 5.)
Korm. rendelettel megállapított, 2019. január 1-jén hatályba lépő rendelkezései szerinti rovatrendnek.”
3. §

(1) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
1.
2. melléklete a 3. melléklet,
2.
2. melléklete a 4. melléklet,
3.
4. melléklete az 5. melléklet,
4.
15. melléklete a 6. melléklet
szerint módosul.

4. §		
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
1.
13. § (2a) bekezdésében a „lekötött bankbetéteket és az éven belüli lejáratú forint és deviza lekötött
bankbetéteket” szövegrész helyébe a „lekötött bankbetéteket” szöveg,
2.
15. § (3a) bekezdésében a „nyilvántartásba kell venni” szövegrész helyébe a „nyilvántartásba kell venni,
a társulási részesedés könyv szerinti értékét ki kell vezetni” szöveg,
3.
26. § (11a) bekezdés e) pontjában az „engedményezőnél az átruházott” szövegrész helyébe
az „engedményezőnél (eladónál) az engedményezett (az átruházott)” szöveg,
4.
37. § (7) bekezdésében az „a zárszámadásról szóló törvényjavaslat Országgyűlés elé terjesztésének időpontjáig”
szövegrész helyébe az „az Áht. 90. § (1) bekezdésében szereplő határidőt megelőző 30. napig” szöveg,
5.
40. § (3) bekezdésében a „visszatérülését a kifizetéssel” szövegrész helyébe a „visszatérülését – ideértve
az előrehozott adónak a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 41/A. § (3) bekezdése szerinti beszámítását
is – a kifizetéssel” szöveg,
6.
47. § (3) bekezdésében az „ideértve az Nvt. 8. § (7) bekezdése szerinti megbízáson alapuló tulajdonosi
joggyakorlást is” szövegrész helyébe az „ide nem értve az Nvt. 8. § (7) bekezdése szerinti megbízáson alapuló
tulajdonosi joggyakorlást” szöveg
lép.
5. §		
Hatályát veszti az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 56. §-a.
6. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
(2) Az 1. §, a 3. § (2) bekezdése, a 3. § (3) bekezdés 2–4. pontja, a 4. § 1–4. pontja, az 5. §, a 2. és a 4–6. melléklet
2019. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 203/2018. (XI. 5.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

A KINCSTÁR BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖRÉBE TARTOZÓ
KÖZPONTI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
az Áht. 14. § (4) bekezdés c) és d) pontja szerinti fejezetekbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet I. fejezet 8–11. címébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XI. fejezet 32. cím 1–3. és 6. alcímébe tartozó központi kezelésű
előirányzatok,
a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XIV. fejezet 21. cím 1. alcímébe tartozó központi kezelésű
előirányzatok,
a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XVII. fejezet 21. cím 1. alcím 1. jogcímcsoport 3., 5–8. és
10. jogcímszámába tartozó központi kezelésű előirányzatok,
a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XVIII. fejezet 8. cím 1. alcímébe tartozó központi kezelésű
előirányzatok,
a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XX. fejezet 21. cím 1. alcímébe tartozó központi kezelésű
előirányzatok,
a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XXII. fejezet 21. cím 2. és 3. alcímébe tartozó központi kezelésű
előirányzatok, valamint
a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XLIII. fejezet 1. cím, 3. alcím 1. jogcímcsoportjába és a 2. cím
2. alcím 2. jogcímcsoport 1. jogcímszámába tartozó központi kezelésű előirányzatok.”

2. melléklet a 203/2018. (XI. 5.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

A KINCSTÁR BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖRÉBE TARTOZÓ
KÖZPONTI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
az Áht. 14. § (4) bekezdés c) és d) pontja szerinti fejezetekbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet I. fejezet 8–11. címébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XI. fejezet 32. cím 6. alcímébe tartozó központi kezelésű
előirányzatok,
a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XIV. fejezet 21. cím 1. alcímébe tartozó központi kezelésű
előirányzatok,
a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XV. fejezet 26. cím 2. alcím 1–3. jogcímcsoportjába tartozó
központi kezelésű előirányzatok,
a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XVII. fejezet 21. cím 1. és 5. alcímébe tartozó központi kezelésű
előirányzatok,
a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XVIII. fejezet 8. cím 1. alcímébe tartozó központi kezelésű
előirányzatok,
a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XX. fejezet 21. cím 1. és 2. alcímébe tartozó központi kezelésű
előirányzatok,
a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XXII. fejezet 21. cím 2. és 3. alcímébe tartozó központi kezelésű
előirányzatok, valamint
a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XLIII. fejezet 1. cím 3. alcím 1. jogcímcsoportjába és a 2. cím
2. alcím 2. jogcímcsoport 1. jogcímszámába tartozó központi kezelésű előirányzatok.”
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3. melléklet a 203/2018. (XI. 5.) Korm. rendelethez
1. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe
a következő rendelkezés lép:
(Sorszám

„3.

Címrendi besorolás

XXII. fejezet 21. cím
3. alcím

Adatszolgáltatásra
kötelezett

Miniszterelnöki
Kormányiroda

Adatszolgáltatási kör

A cím terhére vállalt kötelezettségek
adatai, a kifizetésekkel kapcsolatos
követelések.

Adatszolgáltatás gyakorisága)

Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban”

2. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe
következő rendelkezés lép:
(Sorszám

„5.

Címrendi besorolás

XI. fejezet 32. cím
6. alcím

Adatszolgáltatásra
kötelezett

kezelő szerv

Adatszolgáltatási kör

A települési nemzetiségi
önkormányzatok és a területi
nemzetiségi önkormányzatok
részére biztosított működési és
feladatalapú támogatásokkal
kapcsolatos kötelezettségvállalások
és követelések adatai.

Adatszolgáltatás gyakorisága)

Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban”

3. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 8. és 9. sora
helyébe következő rendelkezések lépnek:
(Sorszám

„8.

9.

Címrendi besorolás

XVII. fejezet
21. cím, 1. alcím,
1. jogcímcsoport,
3., 5–8. és
10. jogcím;
XVIII. fejezet 8. cím;
XLII. fejezet, 1. cím,
1–6. és 8–18. alcím,
2–3. cím,
4. cím, 1. alcím,
9. jogcímcsoport,
2. alcím,
2. jogcímcsoport,
7. cím, 2. alcím,
31. cím, 32. cím,
1. alcím
12., 22., 26 és
28. jogcímcsoport,
33. cím,
10–20. alcím

Adatszolgáltatásra
kötelezett

Nemzeti Adó- és
Vámhivatal

Adatszolgáltatási kör

Adatszolgáltatás gyakorisága)

Az előzetes elemi költségvetés,
elemi költségvetés elkészítéséhez
szükséges adatok.

Az előzetes elemi
költségvetés,
elemi költségvetés
elkészítésének
határidejét megelőző
8. napig

Az adókkal, vámokkal, illetékekkel,
termékdíjjal, kapcsolódó
közhatalmi bevételekkel
(pótlékok, bírságok) kapcsolatos
követelések és kötelezettségek,
a tartozások fejében átvett
eszközökkel kapcsolatos adatok.
A vállalkozások folyó támogatásához
kapcsolódó követelések és
kötelezettségvállalások.

Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban”
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4. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet. 2. mellékletében foglalt táblázat 17. sora
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Sorszám

„17.

Címrendi besorolás

XLII. fejezet, 37. cím

Adatszolgáltatásra
kötelezett

Pénzügyminisztérium

Adatszolgáltatási kör

Az Európai Unió költségvetéséhez
való hozzájárulásokkal kapcsolatos
követelések és kötelezettségek.

Adatszolgáltatás gyakorisága)

Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban”

4. melléklet a 203/2018. (XI. 5.) Korm. rendelethez
1. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe
következő rendelkezés lép:
(Sorszám

„5.

Címrendi besorolás

XI. fejezet, 32. cím,
6. alcím; XX. fejezet,
21. cím, 2. alcím

Adatszolgáltatásra
kötelezett

kezelő szerv

Adatszolgáltatási kör

A települési nemzetiségi
önkormányzatok és a területi
nemzetiségi önkormányzatok
részére biztosított működési és
feladatalapú támogatásokkal
kapcsolatos kötelezettségvállalások
és követelések adatai.

Adatszolgáltatás gyakorisága)

Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban”

2. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 8. és 9. sora
helyébe következő rendelkezések lépnek:
(Sorszám

„8.

9.

Címrendi besorolás

XVII. fejezet,
21. cím,
1. és 5. alcím;
XVIII. fejezet, 8. cím;
XLII. fejezet, 1. cím
1–6. és 8–18. alcím,
2–3. cím,
4. cím, 1. alcím,
9. jogcímcsoport,
2. alcím,
2. jogcímcsoport,
7. cím 2. alcím,
31. cím, 32. cím
1. alcím, 12.,
22., 26. és
28. jogcímcsoport,
33. cím
10–15. alcím

Adatszolgáltatásra
kötelezett

Nemzeti Adó- és
Vámhivatal

Adatszolgáltatási kör

Adatszolgáltatás gyakorisága)

Az előzetes elemi költségvetés,
elemi költségvetés elkészítéséhez
szükséges adatok.

Az előzetes elemi
költségvetés,
elemi költségvetés
elkészítésének
határidejét megelőző
8. napig

Az adókkal, vámokkal, illetékekkel,
termékdíjjal, kapcsolódó
közhatalmi bevételekkel
(pótlékok, bírságok) kapcsolatos
követelések és kötelezettségek,
a tartozások fejében átvett
eszközökkel kapcsolatos adatok.
A vállalkozások folyó támogatásához
kapcsolódó követelések és
kötelezettségvállalások.

Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban”
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5. melléklet a 203/2018. (XI. 5.) Korm. rendelethez
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 4. melléklet 5. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„5. A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni
ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 13. Célelőirányzatok jogcím tekintetében a kifizetett
támogatások közül:
– méltányossági alapon történő térítések,
– alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj,
– tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi tevékenység végzéséhez
szükséges praxisjog vásárlásának támogatása,
– tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata,
– egészségügyi dolgozók 2018. évi béremelésének fedezete,
– egészségügyi dolgozók 2019. évi béremelésének fedezete,
– egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete,
– az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése,
– fiatal szakorvosok támogatása.”

6. melléklet a 203/2018. (XI. 5.) Korm. rendelethez
1. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND
A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont,
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI pont, K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
alpontja a következő h) ponttal egészül ki:
(Ezen a rovaton kell elszámolni)
„h) tartós ápolást végzők időskori támogatását [Szoctv. 44/A. §], és”
2. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND
A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, BEVÉTELEK (B) B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI
BEVÉTELEK alpont, B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK pont, B36. Egyéb közhatalmi bevételek alpontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
„B36. Egyéb közhatalmi bevételek
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) a cégnyilvántartás bevételeit,
b) az eljárási illetékeket,
c) az igazgatási szolgáltatási díjakat,
d) a felügyeleti díjakat,
e) az ebrendészeti hozzájárulást,
f ) a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti
kárenyhítési hozzájárulást,
g) a környezetvédelmi bírságot,
h) a természetvédelmi bírságot,
i) a műemlékvédelmi bírságot,
j) az építésügyi bírságot,
k) a szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság
helyi önkormányzatot megillető részét,
l) az egyéb bírságokat,
m) a vagyoni típusú települési adókat,
n) a jövedelmi típusú települési adókat,
o) az egyéb települési adókat,
p) az önkormányzat által beszedett talajterhelési díjat,
q) az előrehozott helyi adót,
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r) a bevándorlási különadót és
s) azokat a bevételeket, amelyek megfizetését közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel kell
megfizetni, azonban nem számolhatók el a közhatalmi bevételek más rovatain, így különösen a pénzbüntetést és
elkobzást, a késedelmi és önellenőrzési pótlékot.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban az a)–r) pont szerinti bontásban kell szerepeltetni.”
3. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
a)
15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ
pont, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont, K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK pont, K11. Foglalkoztatottak
személyi juttatásai alpont, K1107. Béren kívüli juttatások pontjában a „meghatározott juttatásokat, ideértve
azt az esetet is, ha azok megfelelnek a béren kívüli juttatás feltételeinek, de a személyi jövedelemadóról szóló
törvényben meghatározott értékhatárt meghaladják” szövegrész helyébe a „meghatározott juttatásokat”
szöveg,
b)
15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ
pont, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont, K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK pont, K12. Külső személyi juttatások
alpont, K121. Választott tisztségviselők juttatásai pontjában a „helyi nemzetiségi önkormányzati képviselő,
a nemzetiségi szószóló” szövegrész helyébe a „helyi nemzetiségi önkormányzati képviselő, a nemzetiségi
önkormányzat tisztségviselői, a társulási tanács tisztségviselői, a nemzetiségi szószóló” szöveg és
c)
15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ
pont, BEVÉTELEK (B) B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK alpont, B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK pont,
B31. Jövedelemadók alpont, B312. Társaságok jövedelemadói pont c) alpontjában a „hitelintézetek és
pénzügyi vállalkozások” szövegrész helyébe a „pénzügyi szervezetek” szöveg
lép.
4. Hatályát veszti az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
a)
15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ
pont, BEVÉTELEK (B) B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK alpont, B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK pont,
B31. Jövedelemadók alpont, B311. Magánszemélyek jövedelemadói pont b) alpontja,
b)
15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ
pont, BEVÉTELEK (B) B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK alpont, B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK pont,
B35. Termékek és szolgáltatások adói alpont, B351. Értékesítési és forgalmi adók pont q) alpontja és
c)
15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ
pont, BEVÉTELEK (B) B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK alpont, B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK pont,
B35. Termékek és szolgáltatások adói alpont, B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók pont a) alpontja.
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeletei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 10/2018. (XI. 5.) MEKH rendelete
a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről szóló
13/2017. (XI. 8.) MEKH rendelet módosításáról
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (5) bekezdés 6. és 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § i) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről szóló 13/2017. (XI. 8.)
MEKH rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. §		
Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. §		
Az R. 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
4. §		
Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.
		
		

Dr. Dorkota Lajos s. k.,
elnök

„1. melléklet a 13/2017. (XI. 8.) MEKH rendelethez

A kötelező átvételi jogosultságra vonatkozó támogatási értékek
A

1.

Technológia

2.

Biogáz (biogáz üzemmel)

3.
4.

B

C

D

Támogatás időtartama

Támogatás alá eső mennyiség

Kereskedelmi

év

hónap

1 kW teljesítőképességhez
tartozó éves mennyiség (kWh)

üzembe helyezésre
Alapul vett teljesítőképesség típusa

rendelkezésre álló
időtartam (év)

25

0

6750

Névleges villamos teljesítőképesség

5

Hulladéklerakóból származó gáz

5

6

7500

Névleges villamos teljesítőképesség

2

Napelem (fix)

14

4

1100

Beépített napelemek összteljesítőképessége

2

5.

Napelem (napkövetős)

14

4

1500

Beépített napelemek összteljesítőképessége

2

6.

Szilárd biomassza

25

0

6900

Névleges villamos teljesítőképesség

5
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1. melléklet a 10/2018. (XI. 5.) MEKH rendelethez

A „D” oszlop szerinti időtartam a támogatási jogosultság megállapításának dátumától számítandó.”

2. melléklet a 10/2018. (XI. 5.) MEKH rendelethez
„2. melléklet a 13/2017. (XI. 8.) MEKH rendelethez

A pályázati eljárás alá nem tartozó prémium típusú támogatásra vonatkozó támogatási értékek
A

1.

Technológia

B

C

Támogatás időtartama

Támogatás alá eső mennyiség

év

hónap

1 kW teljesítőképességhez
tartozó éves mennyiség (kWh)

D
Kereskedelmi
üzembe helyezésre

Alapul vett teljesítőképesség típusa

rendelkezésre álló
időtartam (év)

2.

Biogáz (biogáz üzemmel)

25

0

6750

Névleges villamos teljesítőképesség

5

3.

Hulladéklerakóból származó gáz

4

1

7500

Névleges villamos teljesítőképesség

2

4.

Napelem (fix)

15

5

1100

Beépített napelemek összteljesítőképessége

2

5.

Napelem (napkövetős)

15

5

1500

Beépített napelemek összteljesítőképessége

2

6.

Szilárd biomassza

25

0

6900

Névleges villamos teljesítőképesség

5
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A „D” oszlop szerinti időtartam a támogatási jogosultság megállapításának dátumától számítandó.”
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3. melléklet a 10/2018. (XI. 5.) MEKH rendelethez
„7. melléklet a 13/2017. (XI. 8.) MEKH rendelethez

A barna prémium keretében adott támogatás mértéke
1. Biogázból (ide nem értve a hulladéklerakóból származó gázt és a szennyvízkezelő létesítményben előállított gázt)
előállított villamos energia támogatott ára: 28,38 Ft/kWh.
2. Hulladéklerakóból származó gázból előállított villamos energia támogatott ára: 17,00 Ft/kWh.
Az 1. és 2. pont szerinti támogatási mértékek nem vonatkoznak az alternatív barna prémium esetére.”
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V.

A Kormány tagjainak rendeletei

A pénzügyminiszter 11/2018. (XI. 5.) PM rendelete
az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló
38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló
38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
		

Varga Mihály s. k.,

		

pénzügyminiszter

1. melléklet a 11/2018. (XI. 5.) PM rendelethez
1. Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló
38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1. melléklet III. Immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel kapcsolatos egyéb
elszámolások fejezet, Növekedések M) Követelés fejében átvett immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása
alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Követelés kivezetése az átvett immateriális javak,
tárgyi eszközök bekerülési értékéig a pénzügyi számvitel szerint
T221
–
K35”
2. Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló
38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1. melléklet III. Immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel kapcsolatos egyéb
elszámolások fejezet, Növekedések M) Követelés fejében átvett immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása
alcím 4. és 5. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 100. §-a szerinti átvett immateriális
javak, tárgyi eszközök értékesítésének elszámolása az MNV Zrt.-nél
a) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök nyilvántartásba vétele
a pénzügyi számvitel szerint
T022
–
K006
b) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésével kapcsolatos követelés nettó értékének
nyilvántartásba vétele: csak a részletező nyilvántartásokban
c) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor
az általános forgalmi adó követelésként történő elszámolása a költségvetési
számvitel szerint
T094062
–
K0041
d) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor
az általános forgalmi adó követelésként történő elszámolása
a pénzügyi számvitel szerint
T3514
–
K36422
e) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor
a nettó érték elszámolása a pénzügyi számvitel szerint
T331
–
K3673
f ) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor
az általános forgalmi adó követelés teljesítésének elszámolása
a költségvetési számvitel szerint
T005
–
K090463
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g) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor
az általános forgalmi adó követelés teljesítésének elszámolása
a pénzügyi számvitel szerint
T331
–
K3514
h) Az értékesítés során felmerült költségekkel csökkentett
eladási ár továbbutalása a jogosult részére a pénzügyi számvitel szerint
T3673
–
K331
i) Az értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök kivezetése
a nyilvántartásból a pénzügyi számvitel szerint
T006
–
K022
5. Az Áht. 100. §-a szerinti esetben az MNV Zrt. részére értékesítésre átadott immateriális javak, tárgyi eszközök
értékesítésének elszámolása az átadónál
a) Az MNV Zrt.-nek az értékesítésről szóló értesítése szerint
a követelés elszámolása a költségvetési számvitel szerint
T094112
–
K0041
b) Az MNV Zrt.-nek az értékesítésről szóló értesítése szerint
a követelés elszámolása a pénzügyi számvitel szerint
T3514
–
K221
c) A költségekkel csökkentett eladási ár beérkezésének elszámolása
a költségvetési számvitel szerint
T005
–
K094113
d) A költségekkel csökkentett eladási ár beérkezésének elszámolása
a pénzügyi számvitel szerint
T331
–
K3514”
3. Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló
38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1. melléklet V. Vásárolt készletekkel kapcsolatos elszámolások fejezet, A) Anyagok,
áruk vásárlása elszámolása alcím 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyam-különbözet a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint:
a II. fejezet A) Vásárlás elszámolása 7–10. pontja szerint, azzal az eltéréssel, hogy a 4216. könyvviteli számla helyett
a 4213. könyvviteli számlát kell használni”
4. Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló
38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1. melléklet XII. Egyéb gazdasági események elszámolásai fejezet, O) Kerekítési
különbözet elszámolása alcím 2. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Kerekítési különbözet elszámolása pénzügyi számvitel szerint)
„c) Kötelezettségként
T8435
–
K4213”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1552/2018. (XI. 5.) Korm. határozata
kormánybiztos kinevezéséről
1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 31. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
2018. november 1. napjától a Ksztv. 31. § (5) bekezdése szerinti időtartamra Lázár János országgyűlési képviselőt
kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.
2. A kormánybiztos a feladata keretében – megbízatásának keretei között – részt vesz a feladatkörébe tartozó
jogszabálytervezetek előkészítésének koordinálásában. A kormánybiztos munkája során figyelemmel
kíséri a folyamatban lévő, uniós és hazai forrásból megvalósuló, nemzetgazdasági szempontból kiemelt,
Hódmezővásárhely–Szeged tram-train mintaprojekt végrehajtását. Ezen túlmenően, a kormánybiztos feladata
a regionális jelentőségű, határon átnyúló, Szeged–Szabadka–Baja vonal kialakításának koordinációja.
3. A kormánybiztos tevékenységét a feladatköre szerint illetékes állami vezetőkkel, a Csongrád Megyei
Kormányhivatallal szoros együttműködésben látja el.
4. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök irányítja.
5. A kormánybiztos e tevékenységét díjazás nélkül látja el.
6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1553/2018. (XI. 5.) Korm. határozata
Magyarország a 11. Európai Fejlesztési Alapba történő tagdíjfizetési kötelezettségének teljesítéséhez
szükséges többletforrás biztosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva
Magyarország a 11. Európai Fejlesztési Alapba (EDF) történő tagdíjfizetési kötelezettségének teljesítése céljából
772 579 020 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló
2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet,
43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések alcím, 2. Európai
uniós befizetések jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1553/2018. (XI. 5.) Korm. határozathoz
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XVIII.

Cím
szám

7

255390
374873

XLII.

Alcím
szám

3

Jogcím
csop.
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018.
Jogcím
szám

2

Kiemelt
előir.
szám

K5

43

K5

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Külgazdasági és Külügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
Európai uniós befizetések
Egyéb működési célú kiadások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Központi Maradványelszámolási Alap
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

772 579 020
-772 579 020

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XVIII.
255390

Cím
szám

7

Alcím
szám

3

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Jogcím
csop.
szám

2

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Külgazdasági és Külügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
Európai uniós befizetések

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezetet irányító szerv
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb: azonnal
Pénzügyminisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

772 579 020

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I. n.év
772 579 020

II. n.év

III. n.év

IV. n.év
772 579 020
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A Kormány 1554/2018. (XI. 5.) Korm. határozata
a kesznyéteni Sajó-híd felújításának időszakában történő átkelés ideiglenes biztosításáról
A Kormány, figyelemmel a kesznyéteni Sajó-híd felújítására,
1. felhívja a honvédelmi minisztert, hogy a Magyar Honvédség a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint
a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 36. § (2) bekezdés b) pontja
és 36. § (3) bekezdése alapján, a híd felújításának időtartamára, de legfeljebb 2019. május 31. napjáig pontonhíd
létesítésével és üzemben tartásával, a közút kezelőjével kötött megállapodás alapján, térítés ellenében, szabad
kapacitásai terhére biztosítson ideiglenes átkelést a Sajó folyón;
Felelős:
honvédelmi miniszter
Határidő:
folyamatos
2. felhatalmazza a honvédelmi minisztert, hogy szükség esetén, honvédelmi érdekből, a Kormány utólagos
tájékoztatása mellett rendelkezzen az 1. pont szerinti pontonhíd katonai szervezet részére történő igénybevételéről;
3. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti pontonhíd
létesítésével és üzemben tartásával kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadás Honvédelmi Minisztérium részére
történő megtérítéséről 114 361 940 forint egyszeri jellegű biztosításával.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
honvédelmi miniszter
Határidő:
2018. november 15.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1555/2018. (XI. 5.) Korm. határozata
a Washington D. C.-ben található Kossuth Ház tulajdonjogának Magyar Állam részére történő
megszerzéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1916/2017. (XII. 7.) Korm. határozat módosításáról
A Washington D. C.-ben található Kossuth Ház tulajdonjogának Magyar Állam részére történő megszerzéséhez
szükséges intézkedésekről szóló 1916/2017. (XII. 7.) Korm. határozat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A Kormány az 1. pont szerinti cél érdekében
a) felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
bevonásával folytasson tárgyalásokat az Ingatlan tulajdonosi körével, és amennyiben a Magyar Állam részére
elfogadható alku kidolgozása lehetséges, úgy az 1. pontban foglaltak teljesítése érdekében szükséges szerződéseket
kösse meg;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
azonnal
b) felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az Ingatlan megvásárlása érdekében a Magyarország 2018. évi
központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet,
2. Külképviseletek igazgatása cím javára a szükséges többletforrás biztosításáról;
Felelős:
pénzügyminiszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
c) felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján gondoskodjon az Ingatlan megvásárlása
érdekében szükséges előzetes egyetértő nyilatkozat és esetleges egyéb engedélyek kiadásáról;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
azonnal
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d) felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az MNV Zrt. útján, a külgazdasági
és külügyminiszter bevonásával gondoskodjon az állam tulajdonába kerülő Ingatlannak a Külgazdasági és
Külügyminisztérium részére történő vagyonkezelésbe adásáról.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
az Ingatlan tulajdonjogának megszerzését követően azonnal”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 134/2018. (XI. 5.) ME határozata
a Magyar–Szudáni Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar tagozati elnökének kinevezéséről
1. A kormányközi vegyesbizottságok tagjainak és tisztségviselőinek kijelöléséről szóló 2118/2008. (VIII. 27.)
Korm. határozat 3. pont a) alpontja szerinti jogkörömben eljárva, a külgazdasági és külügyminiszter, valamint
az emberi erőforrások minisztere együttes előterjesztése alapján
Prof. Dr. Kásler Miklóst
a Magyar–Szudáni Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság
magyar tagozata elnökévé nevezem ki.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

