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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 27/2018. (X. 5.) AM rendelete
az afrikai sertéspestis miatt a mangalicasertés-ágazatot sújtó gazdasági veszteségek részleges 
ellentételezéséhez nyújtott jövedelempótló támogatásról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a  következőket 
rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában:
 1. ENAR-szám: a  sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 

83/2015. (XII. 16.) FM rendelet [a továbbiakban: 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet] 1.  § (1)  bekezdés 7.  pont 
a) alpontja szerinti kód;

 2. FELIR: az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 38/A. § (1) bekezdésében 
meghatározott élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer;

 3. jövedelempótló támogatás: az  afrikai sertéspestis miatti gazdasági veszteségek részleges ellentételezéséhez 
a  mezőgazdasági termelő részére nyújtott egyszeri, vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű 
támogatás;

 4. mangalica tenyészkoca: a  mezőgazdasági termelő által a  tartási helyek, a  tenyészetek és az  ezekkel 
kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 
[a  továbbiakban: 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet] szerinti tenyészetben tenyésztett, a  83/2015. (XII. 16.) 
FM rendelet szerint jelölt, élőként nyilvántartott, 2018. október 1-jét megelőző
a) 365 napon belül fialt mangalica tenyészkoca,
b) 150 napon belül termékenyített mangalica tenyészkoca süldő;

 5. mezőgazdasági csekély összegű támogatás: az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatás;
 6. mezőgazdasági termelő: a  mangalica tenyészkoca tenyésztését a  tenyésztési program szerinti 

követelményeknek és a 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerinti tenyészet információs rendszerben szereplő 
adatoknak megfelelően folytató természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet;

 7. sertés ENAR: a 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet 1. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti nyilvántartási és azonosítási 
rendszer;

 8. támogatástartalom: a  támogatásnak az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal 
kapcsolatos eljárásról és a  regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Atr.) 2. § 19. pontja szerinti értéke;

 9. tenyészetkód: a 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet 1. § (1) bekezdés 10. pontja szerinti tenyészet azonosító száma 
a FELIR-ben;

10. tenyésztési program: az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) 3. § 21. pontja 
szerinti program;

11. tenyésztő egyesület: az Átv. 3. § 23. pontja szerinti tenyésztő egyesület.

2. A jövedelempótló támogatás jellege

2. § (1) E rendelet alapján a mezőgazdasági termelő jövedelempótló támogatást vehet igénybe.
 (2) A  forintban meghatározott összegek euróra történő átszámításánál a  támogatási kérelem benyújtási hónapjának 

első napján érvényes, az  Európai Központi Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott 
devizaárfolyam alkalmazandó.
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 (3) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá 
tartozó, a folyó üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év során Magyarországon odaítélt mezőgazdasági 
csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a  15 000 eurónak megfelelő 
forintösszeget.

3. A jövedelempótló támogatás igénybevételének feltételei

3. §  A jövedelempótló támogatás igénybevételére jogosult az a mezőgazdasági termelő, aki vagy amely
a) a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 

kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a  továbbiakban: Támogatási törvény) 
szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a  támogatási kérelem 
benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét a  Támogatási törvény alapján működtetett 
Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe;

b) a jövedelempótló támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában nem áll felszámolási, végelszámolási 
vagy adósságrendezési eljárás alatt;

c) a  119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerinti tenyészet információs rendszerben a  támogatási kérelemben 
szereplő sertéstartó tenyészet állattartójaként a Támogatási törvény szerinti ügyfél-azonosítójával szerepel;

d) a tenyésztési program szerinti követelményeket a tenyésztő egyesület által igazoltan végrehajtja;
e) az  e  rendelet szerinti jövedelempótló támogatás iránti kérelméhez csatolja az  Atr. 11/A.  §-ában 

meghatározott nyilatkozatokat; és
f ) a b) pontban foglaltakról a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik.

4. A jövedelempótló támogatás iránti kérelem

4. § (1) A  mezőgazdasági termelő a  jövedelempótló támogatás iránti kérelmét (a  továbbiakban: támogatási 
kérelem) 2018.  október 10. és 2018. október 25. között nyújthatja be papír alapon a  Magyar Államkincstárhoz 
(a  továbbiakban: Kincstár) az  1.  melléklet szerinti adattartalmú, a  Kincstár által rendszeresített és a  honlapján 
közzétett nyomtatványon. Egy mezőgazdasági termelő egy támogatási kérelmet nyújthat be.

 (2) A  támogatási kérelemhez csatolni kell a  tenyésztési programban foglaltak végrehajtásáról szóló, a  tenyésztő 
egyesület 2. melléklet szerinti adattartalmú igazolásának másolati példányát.

5. A jövedelempótló támogatás mértéke és keretösszege

5. § (1) A Kincstár a jövedelempótló támogatás összegét a 3. és 4. §-ban meghatározott feltételek teljesülése esetén
a) a  mezőgazdasági termelő – a  FELIR részét képező sertés ENAR-ban az  ENAR-szám szerint a  támogatási 

kérelem benyújtása napján nyilvántartott – mangalica tenyészkoca egyedeinek száma és
b) a mezőgazdasági termelő és a vele egy és ugyanazon vállalkozás rendelkezésére álló szabad csekély összegű 

támogatási keret
alapján állapítja meg.

 (2) A jövedelempótló támogatás mértéke mangalica tenyészkoca egyedenként legfeljebb 70 000 forint.
 (3) Ha a  támogatási kérelemben igényelt támogatás összegével a  mezőgazdasági termelő az  Atr. 11.  § 

(8)  bekezdésében meghatározott csekély összegű támogatási keretet túllépi, akkor a  támogatási kérelemben 
feltüntetett igénynek a fenti összeget meghaladó részét a Kincstár elutasítja.

 (4) Ha a  benyújtott támogatási kérelmekben foglalt összes jogos igény meghaladja a  6.  § (1)  bekezdése szerinti 
keretösszeget, akkor a  mezőgazdasági termelő részére megállapítható legmagasabb támogatás összeg a  túllépés 
mértékével arányosan csökken.

 (5) A Kincstár a forrás rendelkezésre állását követően intézkedik a támogatás folyósításáról.

6. § (1) Az e rendeletben foglalt jövedelempótló támogatás finanszírozására 2018. évben 500 000 000 forint keretösszeg áll 
rendelkezésre.

 (2) A  jövedelempótló támogatás forrása az  agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 10032000-
01220191-51200002 számú, Nemzeti agrártámogatások előirányzat-felhasználási keretszámla.
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6. Záró rendelkezések

7. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

8. §  Ez a  rendelet az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  mezőgazdasági ágazatban 
nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági 
rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

1. melléklet a 27/2018. (X. 5.) AM rendelethez

A támogatási kérelem adattartalma

 1. Mezőgazdasági termelő azonosító adatai:
1.1. név
1.2. ügyfél-azonosító

 2. Tenyészetkód
 3. Tenyészetben tenyésztett mangalica tenyészkoca egyedek száma
 4. Igényelt támogatás összege
 5. Nyilatkozatok
 6. Mezőgazdasági termelő felelősségvállalása a támogatási kérelemben feltüntetett adatok valódiságáért
 7. Keltezés, a mezőgazdasági termelő (cégszerű) aláírása

2. melléklet a 27/2018. (X. 5.) AM rendelethez

A tenyésztő egyesület igazolásának adattartalma

 1. Mezőgazdasági termelő azonosító adatai:
1.1. név
1.2. ügyfél-azonosító

 2. Tenyészetkód
 3. Tenyésztési program szerinti követelmények betartásának igazolása a  mezőgazdasági termelő tenyészetére vagy 

tenyészeteire vonatkozóan
 4. Keltezés, a tenyésztő egyesület (cégszerű) aláírása

Az agrárminiszter 28/2018. (X. 5.) AM rendelete
az egyes mezőgazdasági támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

Az 1. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,
a 3. alcím tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,
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a 4. alcím tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79.  § 
1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő 
állatjóléti támogatás részletes feltételeiről szóló 18/2011. (III. 9.) VM rendelet módosítása

1. §  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 
részletes feltételeiről szóló 18/2011. (III. 9.) VM rendelet [a továbbiakban: 18/2011. (III. 9.) VM rendelet] 14.  § 
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  kötelezettség átadásának jóváhagyásáról szóló határozat véglegessé válását követően a  kifizetési kérelmet 
– a 22. § (2) bekezdésében meghatározott határidőben – a kötelezettségátadással érintett tenyészetre vonatkozóan 
a  kötelezettség átvevője nyújthatja be. Ha a  kötelezettség átadásáról szóló döntés a  kifizetésikérelem-beadási 
időszak végéig nem válik véglegessé, akkor a  kifizetési kérelmet – a  22.  § (2)  bekezdésében meghatározott 
határidőben – a kötelezettség átvevője is benyújthatja.”

2. §  A 18/2011. (III. 9.) VM rendelet a következő 34. §-sal egészül ki:
„34. § Az egyes mezőgazdasági támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 28/2018. (X. 5.) 
AM rendelettel [a továbbiakban: 28/2018. (X. 5.) AM rendelet] megállapított 14. § (3) bekezdését a 28/2018. (X. 5.) 
AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő kötelezettségátadási eljárások esetében is alkalmazni kell.”

2. A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak 
költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet módosítása

3. §  A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a  kezességvállalási díjak költségvetési 
támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 94/2013. (X. 10.) VM rendelet] 1. §-a a következő 
13. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„13. mezőgazdasági termék: az  EUMSz I.  mellékletében felsorolt termékek, a  halászati és akvakultúra-termékek 
piacának közös szervezéséről, az  1184/2006/EK és az  1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint 
a  104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (a  továbbiakban: 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) hatálya alá 
tartozó halászati és akvakultúra-termékek kivételével,”

4. §  A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 3. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  kedvezményezett az  1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 82.  cikke szerinti kiegészítő 
nemzeti támogatásként a  Vidékfejlesztési Programból megvalósuló, mezőgazdasági termékhez kapcsolódó 
beruházási intézkedésekhez (a  továbbiakban: beruházási intézkedés) igénybe vett önerő és előfinanszírozására 
nyújtott, a  már megkötött vagy új hitelhez, hitelkiváltáshoz és garanciaszerződéshez kapcsolódó kezességnek 
az  egyes mezőgazdasági támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 28/2018. (X. 5.) 
AM rendelet [a továbbiakban: 28/2018. (X. 5.) AM rendelet] hatálybalépése után esedékes kezességi díjhoz jogosult 
igénybe venni az e rendelet szerinti támogatást.
(1b) Ha azonos elszámolható költségekhez kapcsolódóan a  kezességi díj egy része de minimis támogatásként 
már a 28/2018. (X. 5.) AM rendelet hatálybalépését megelőzően elszámolásra került, akkor azt össze kell számítani 
az (1a) bekezdés szerinti, 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 82. cikke szerinti kiegészítő nemzeti 
támogatással.”

5. §  A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 9. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„d) az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és 
az  1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)
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6. §  A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet
a) 3.  § (1)  bekezdésében a  „támogatást vehet igénybe” szövegrész helyébe a  „de minimis támogatásként 

támogatást vehet igénybe” szöveg,
b) 4.  § (1)  bekezdésében az „a Földművelésügyi Minisztérium” szövegrész helyébe az „az Agrárminisztérium” 

szöveg,
c) 7/A.  § (3)  bekezdés a)  pontjában az  „1184/2006/EK és az  1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, 

valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU 
rendelet” szövegrész helyébe az „1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet” szöveg

lép.

3. A pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítésről szóló 51/2015. (IX. 7.) FM rendelet 
módosítása

7. §  A pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítésről szóló 51/2015. (IX. 7.) FM rendelet [a továbbiakban: 
51/2015. (IX. 7.) FM rendelet] 1. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„3. tagállami keret: a 2017/2197/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletében meghatározott összeg;”

8. §  Az 51/2015. (IX. 7.) FM rendelet 6. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„f ) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikk (5) bekezdése értelmében a 2017-es pénzügyi 
évről átvitt előirányzatok visszatérítéséről szóló, 2017. november 27-i 2017/2197/EU bizottsági végrehajtási rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

4. Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral 
összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet módosítása

9. §  Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a  vis maiorral összefüggő 
egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet 3. § (1) bekezdés i) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A 2. § alkalmazása során a Kincstár különösen a következő eseményeket ismeri el:)
„i) az ügyfél növényállományának, illetve az ügyfél által termesztett gombafajoknak egy részét vagy teljes egészét 
sújtó fertőzés, illetve károsító járványos szintű előfordulásából eredő kártétel;”

5. Záró rendelkezés

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

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1482/2018. (X. 5.) Korm. határozata
az „Eger megyei jogú város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók 
kialakítása” című projekt előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért az „Eger megyei jogú város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók 

kialakítása” című projekt (a továbbiakban: beruházás) előkészítésével;
 2. a beruházásnak a  Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről szóló 222/2017. 

(VIII. 11.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés a) és o) pontja szerinti előkészítési fázisaira – a kifizetésekhez kapcsolódó 
pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – mindösszesen legfeljebb 327 598 044 forint forrást 
biztosít a  Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 
1. melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 19. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok 
alcím, 10. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, azzal, hogy az előkészítési fázisokat legkésőbb 2020. 
december 31-ig kell megvalósítani;

 3. a beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az innovációért és technológiáért felelős minisztert jelöli ki;
 4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 

a  beruházás 2.  pont szerinti előkészítési feladatainak finanszírozása érdekében – a  kifizetésekhez kapcsolódó 
pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – 327 598 044 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 19. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
1. Célelőirányzatok alcím, 10. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs 
és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok 
alcím, 42. Intermodális csomópontok fejlesztése jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint, a fel nem használt rész 
tekintetében a Beruházás Előkészítési Alapba történő visszafizetési kötelezettséggel;
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter
 Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolási és a visszafizetési kötelezettség tekintetében
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a 6. pont a) alpontja szerinti jelentés tudomásulvételét követő 15 napon belül

 5. egyetért azzal, hogy a  2.  pont szerinti előkészítési fázisokat a  NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen 
működő Részvénytársaság valósítsa meg;

 6. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy
a) készítsen jelentést a  Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről szóló 

222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése szerinti beszámolási kötelezettség teljesítése érdekében 
a  2.  pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint a  felhasznált forrás 
összegéről,
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2021. január 30.

b) az előkészítési fázisok eredménye alapján készítsen előterjesztést a  Kormány részére a  beruházás 
megvalósításának kérdésében, a  kivitelezéshez és az  üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok, költségek, 
forrásigény, ütemezés és felelősök bemutatásával.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2021. január 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1482/2018. (X. 5.) Korm. határozathoz

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

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
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda

19 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

368573 10 Beruházás Előkészítési Alap
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -327 598 044

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

32 Közlekedési ágazati programok
372784 42 Intermodális csomópontok fejlesztése

K8 327 598 044

forintban

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

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

hatása

forintban
Államház-

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

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

hatása
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda

19 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

368573 10 Beruházás Előkészítési Alap -327 598 044
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
32 Közlekedési ágazati programok

372784 42 Intermodális csomópontok fejlesztése 327 598 044

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: 327 598 044 327 598 044
Pénzügyminisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány azonnal

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

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

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K I A D Á S O K 



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.


	Az agrárminiszter 27/2018. (X. 5.) AM rendelete
	az afrikai sertéspestis miatt a mangalicasertés-ágazatot sújtó gazdasági veszteségek részleges ellentételezéséhez nyújtott jövedelempótló támogatásról

	Az agrárminiszter 28/2018. (X. 5.) AM rendelete
	az egyes mezőgazdasági támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

	A Kormány 1482/2018. (X. 5.) Korm. határozata
	az „Eger megyei jogú város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása” című projekt előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról


		2018-10-05T15:34:21+0200
	Budapest
	A digitális aláírás a NetLock Kft. PDF Signo termékével készült.




