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III. Kormányrendeletek

A Kormány 17/2019. (II. 14.) Korm. rendelete
az egységes külképviseleti rendszer adminisztratív-technikai működésével és fenntartásával kapcsolatos 
feladatokról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. § (1) bekezdés d) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 7. § tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 51. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 8. § tekintetében a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. § (1) bekezdés b) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  külpolitikáért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) – alapfeladatként – felel az  egységes külképviseleti 
rendszer, valamint a külképviseleti hálózat működtetésével és fenntartásával kapcsolatos adminisztratív-technikai és 
egyéb feladatok ellátásáért.

 (2) Az  európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter felel Magyarország Európai Unió mellett működő 
Állandó Képviselete (a továbbiakban: EU ÁK) tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátásáért, 
az 5. §-ban meghatározott eltérésekkel.

2. §  A miniszter az 1. § szerinti felelősségi körében – szakmai alapfeladataként – az egységes külképviseleti rendszer és 
a külképviseleti hálózatot érintően az általa vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) keretein belül
a) gondoskodik a  külképviseletekhez kötődő központi jogi, támogatási és beszerzési, közbeszerzési feladatok 

ellátásáról,
b) gondoskodik a külképviseleti hálózatot érintő belső ellenőrzési feladatok ellátásáról,
c) biztosítja a külképviseleti gazdálkodási, számviteli és bérszámfejtési feladatok ellátását,
d) ellátja és irányítja a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény szerinti tartós 

külszolgálattal kapcsolatos személyügyi műveleteket, e feladatkörében:
da) koordinálja és végzi a kihelyezésekkel és berendelésekkel kapcsolatos személyügyi műveleteket,
db) gondoskodik a tartós külszolgálattal kapcsolatos nyilvántartások vezetéséről,
dc) ellátja a  tartós külszolgálatra kihelyezésre kerülők külszolgálati felkészüléséhez és felkészítéséhez 

kapcsolódó személyügyi és humánpolitikai feladatokat,
dd) irányítja és működteti a  tartós külszolgálattal kapcsolatos külügyi-diplomáciai pályázati és 

felkészítési rendszert,
de) közreműködik a  külszolgálati személyügyi műveleteket és adminisztrációt, a  tartós külszolgálati 

pályázati rendszert, valamint a  tartós külszolgálati felkészítést támogató elektronikus 
szakrendszerek, illetve alkalmazások fejlesztésével és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok 
ellátásában,

df ) közreműködik a  tartós külszolgálati kihelyezés előtt álló, tartós külszolgálatra kihelyezettek, illetve 
a  tartós külszolgálat megszűnését vagy megszüntetését követően átmeneti belföldi felkészülési 
állományba tartozó kormánytisztviselők álláshelyeinek nyilvántartásával kapcsolatos koordinatív és 
adminisztratív feladatok ellátásában,

dg) gondoskodik a  tartós külszolgálati személyzetpolitikát, a  pályázati és kiválasztási rendszert és 
a tartós külszolgálati felkészítést érintően a szakmai módszertani anyagok és útmutatók kiadásáról.

3. § (1) A miniszter a konzuli hálózat és konzuli szolgáltatások működtetésének támogatása körében
a) gondoskodik a konzuli ügyeleti, tájékoztatási és értesítési feladatok ellátásárról,
b) közreműködik a  konzuli tisztviselők és konzuli ügyintézők tartós külszolgálatra történő – ügyeleti és 

tájékoztatási feladatok ellátásával kapcsolatos – szakmai felkészítésében,
c) működteti a konzuli ügyfélszolgálatot, valamint a Konzuli Tájékoztatási és Ügyeleti Központot,
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d) közreműködik a diplomáciai és konzuli futárszolgálat működtetésében.
 (2) A miniszter az egységes külképviseleti rendszert és külképviseleti hálózatot érintő üzemeltetési, technikai feladatok 

ellátása keretében
a) közreműködik a  minisztérium vagyonkezelésében lévő egyes ingó és ingatlan vagyonelemekkel 

kapcsolatos adminisztratív, technikai feladatok ellátásában, valamint ezen vagyonelemek felmérésében, 
nyilvántartásában, kezelésében és fenntartásában, továbbá üzemeltetésében és létesítménygazdálkodási 
feladataiban,

b) közreműködik a  minisztérium vagyonkezelési jogához kapcsolódó megállapodások megkötéséhez, 
módosításához szükséges engedélyeztetési feladatok ellátásában,

c) kapcsolatot tart a Kormány irányítása alá tartozó szervezetek központi beszerző szervezetével,
d) együttműködik a Kormány irányítása alá tartozó szervezetek központi beszerző szervezete által üzemeltetett 

belföldi állami tulajdonú, a minisztérium használatában álló épületek üzemeltetési feladatainak ellátásában, 
és ellátja annak koordinációját,

e) közreműködik a külképviseletek jogszabályban meghatározott feladatai technikai lebonyolításában,
f ) közreműködik a  diplomáciai protokolláris kiegészítő feladatok ellátásában és a  minisztérium protokolláris 

ajándékraktárának működtetésében,
g) ellátja a  minisztériumnak és a  külképviseleteknek a  munkavédelemről szóló törvény, valamint a  tűz 

elleni védekezésről, a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló törvény szerinti tűz- és munkavédelmi 
szaktevékenységét, ennek érdekében elkészíti, aktualizálja a  minisztérium és a  külképviseletek tűz- és 
munkavédelmi szabályzatát, gondoskodik a  tűz- és munkavédelmi oktatással kapcsolatos feladatok 
ellátásáról.

 (3) A  miniszter az  egységes külképviseleti rendszer és külképviseleti hálózat fenntartásával kapcsolatban 
a  biztonságos működés érdekében, valamint a  minisztérium egyes – a  kötelezően központi szolgáltató által 
nyújtott központosított informatikai szolgáltatások kivételével – informatikai, távközlési és infokommunikációs 
rendszereinek üzemeltetésével kapcsolatban
a) közreműködik a minisztérium távközlési és telekommunikációs eszközeinek működtetésében,
b) közreműködik a külképviseleti választási és népszavazási eljárások informatikai lebonyolításában,
c) közreműködik a külképviseleti ügyeletekkel kapcsolatos adminisztratív és technikai feladatok, illetve az ezzel 

kapcsolatos koordináció ellátásában.
 (4) A miniszter az egységes külképviseleti rendszer és külképviseleti hálózat fenntartásával kapcsolatos iratkezelési és 

irattovábbítási tevékenységének támogatásával összefüggésben
a) közreműködik a külképviseleti hálózatot érintő adminisztratív és minősített iratok kézbesítésében az ahhoz 

szükséges nyilvántartások vezetése mellett,
b) közreműködik a titkos ügykezelői hulladék kezelésével kapcsolatos feladatokban,
c) közreműködik a postai szolgáltató által kézbesítendő postai küldemények szállításában,
d) közreműködik a Magyarország szerződéstárával kapcsolatos feladatok ellátásában.

4. § (1) A miniszter a 3. § szerinti feladatokat a KKM Oktatási és Rekreációs Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: 
Társaság) közreműködésével látja el.

 (2) A miniszter a 3. § szerinti feladatok ellátására a Társasággal közszolgáltatási vagy támogatási szerződést köt.

5. §  A  külpolitikáért felelős miniszter felel az  EU ÁK tekintetében – külön megállapodásban foglaltak szerint – a  3.  § 
(3) bekezdés a), c) pontja, valamint a 3. § (4) bekezdés a) pontja szerinti feladatok ellátásáért.

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

7. §  A  munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 1.  § (3)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) E  rendelet hatálya nem terjed ki a külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 
(a továbbiakban: Külszoltv.) szerinti tartós külszolgálatra kihelyezettekre, a tartós külszolgálati kihelyezés előtt álló, 
a  Külszoltv. 11.  §-a szerinti külszolgálati felkészülőkre, a  tartós külszolgálatot követő átmeneti belső elhelyezéssel 
érintett, a  Külszoltv. 21.  §-a szerinti belföldi felkészülőkre, valamint a  Külszoltv. 2.  § 15. és 16.  pontjában 
meghatározott személyekre.”
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8. § (1) A tartós külszolgálathoz kapcsolódó felkészítésről szóló 238/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 
rendelet) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E  rendelet 2.  § 4. és 5.  pontjának, 6.  § (3)  bekezdésének, valamint 12.  § (1) és (2)  bekezdésének hatálya 
a minisztériummal kormányzati szolgálati jogviszonyban álló, belföldi feladatellátásban érintett foglalkoztatottakra 
is kiterjed.”

 (2) A Korm. rendelet 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  tartós külszolgálati kihelyezést megelőző, a  Külszoltv. 11.  §-a szerinti külszolgálati felkészülés, valamint 
a  tartós külszolgálatot követő átmeneti belső elhelyezésre szolgáló, a  Külszoltv. 21.  §-a szerinti felkészülés 
alatt a  munkaidőnek minősülő felkészülési kötelezettség teljesítését, valamint a  pihenőidő felhasználását 
a  kormánytisztviselő vonatkozásában a  kihelyező szerv hivatali szervezetének vezetője, vagy az  általa írásban 
kijelölt, a  kihelyező szervvel jogviszonyban álló szakmai vezetői vagy szakmai felsővezetői álláshelyet betöltő 
kormánytisztviselő igazolhatja.”

 (3) A Korm. rendelet 12. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  miniszter az  (1)  bekezdés szerinti nyelvtanfolyam biztosításával kapcsolatos feladatokat a  minisztériummal 
kormányzati szolgálati jogviszonyban álló foglalkoztatottak és munkavállalók, ezek Külszoltv. 2. § 8. pontja szerinti 
hozzátartozói (a  továbbiakban: hozzátartozó), a  miniszter irányítása vagy felügyelete alatt álló központi hivatal 
és gazdasági társaság, közalapítvány munkavállalói, valamint ezek közeli hozzátartozói, továbbá a  Külszoltv. 
2.  § 17.  pont szerinti szakdiplomata jelölésére jogosult kormányzati igazgatási szerv foglalkoztatottjai, ezek 
hozzátartozói, valamint a  minisztériumban a  nemzeti felsőoktatásról szóló törvény alapján szakmai gyakorlatot 
teljesítő hallgatók számára a KKM Oktatási és Rekreációs Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) 
közreműködésével látja el.
(5) A miniszter az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátására a Társasággal közszolgáltatási vagy támogatási szerződést köt.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 18/2019. (II. 14.) Korm. rendelete
a Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló beruházásokkal 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 6. és 17. pontjában, 
az  elektronikus hírközlésről szóló 2003.  évi C.  törvény 182.  § (1) bekezdés a)  pontjában, valamint a  Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 20/A. §-ában,
a 2.  §, a  4.  §, valamint az  1.  melléklet tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és f ) pontjában,
az 5. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.  törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 
16.2. alpontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  A Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló beruházásokkal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 3. §-sal egészül ki:
„3.  § (1) Az  1.  mellékletben foglalt táblázat 21. sora szerinti beruházás esetében a  táblázat B:21 mezőjében 
megjelölt ingatlanok esetében az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint 
az  építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 17.  § (2)  bekezdését azzal kell 
alkalmazni, hogy az építési engedély akkor is megadható, ha
a) a létesítendő építmények több ingatlanon helyezkednek el, továbbá
b) az építmények építési teleknek nem minősülő területen kerülnek elhelyezésre.
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(2) Az  1.  mellékletben foglalt táblázat 21. sora szerinti beruházás esetében a  táblázat B:21 mezőjében megjelölt 
ingatlanokat az építési engedélyezési eljárás során rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha az ingatlant 
érintő telekalakítás még nem történt meg.
(3) Az  1.  mellékletben foglalt táblázat 21. sora szerinti beruházás esetében az  egységes elektronikus 
közműnyilvántartásról szóló kormányrendeletet azzal kell alkalmazni, hogy a  közműegyeztetés során 
a  közművezeték-üzemeltetőnek öt napon belül nyilatkoznia kell az  érintettségéről. Amennyiben a  közművezeték-
üzemeltető úgy nyilatkozik, hogy érintett, a  további kérdésekről további tizenöt napon belül kell nyilatkoznia, 
az adott szakágra vonatkozó előírások szerint.”

2. §  Az R. a következő 4/B. §-sal egészül ki:
„4/B.  § (1) Az  1.  mellékletben foglalt táblázat 21. sora szerinti beruházás esetében az  1.  § (1)  bekezdése szerinti 
közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – az  előzetes vizsgálati eljárás, a  környezeti 
hatásvizsgálati eljárás, valamint a  természetvédelmi eljárások kivételével, illetve ha jogszabály rövidebbet nem 
állapít meg – tizenöt nap.
(2) Az  1.  mellékletben foglalt táblázat 21. sora szerinti beruházás esetében az  1.  § (1)  bekezdése szerinti 
közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – a környezetvédelmi és 
természetvédelmi szakhatóság eljárása kivételével, illetve ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.”

3. §  Az R. a következő 7. §-sal egészül ki:
„7.  § E  rendeletnek a  Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló 
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról szóló 202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 18/2019. (II. 14.) Korm. 
rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 3. §-át, 4. § (1) bekezdését, 4/B. §-át és az 1. mellékletében foglalt 
táblázat 21. sorát a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

4. §  Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. §  Az R. 4. § (1) bekezdésében a „17. és 20.” szövegrész helyébe a „17., 20. és 21.” szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 18/2019. (II. 14.) Korm. rendelethez

Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 21. sorral egészül ki:

(A) (B) (C)

(1.) (A beruházás megnevezése) (A beruházás megvalósításának helyszíne) (Koordinációra kijelölt kormánymegbízott)

„

21.

Vízi élménypark létrehozására, 
valamint az érintett terület 
árvízi védelmének biztosítására 
irányuló beruházás 
megvalósítása Győrben

Győr közigazgatási területén 
elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti belterület 
8110/3, 8110/7, 8110/8, 8110/9, 
8110/10, 8111/1, 8111/2, 8111/3, 
8112/1, 8112/1/A, 8112/2, 
8112/3, 8113, 8114, 8115/1, 
8115/2, 8116/1, 8116/2, 8117, 
8121, 8122, 8123, 8131, 8700 és 
8702 helyrajzi számú ingatlanok

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízott

”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1037/2019. (II. 14.) Korm. határozata
Balatonalmádi Város Önkormányzata sportinfrastruktúra fejlesztési célú támogatása kapcsán szükséges 
intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért Balatonalmádi Város Önkormányzata sportinfrastruktúra fejlesztési koncepciója (a  továbbiakban: 

Beruházás) megvalósításával;
 2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Beruházás megvalósításához szükséges összesen 

681 016 583 forint költségvetési támogatás biztosításáról a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 
2018. évi L. törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 11. Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása 
jogcímcsoport, 2. Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása jogcím terhére;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a felmerülés ütemében

 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere bevonásával a  2.  pontban biztosított forrás 
visszapótlásáról, szükség szerint a felmerülés ütemében gondoskodjon;

Felelős: pénzügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: a felmerülés ütemében

 4. egyetért azzal, hogy a  2.  pont alapján biztosított forrás terhére Balatonalmádi Város Önkormányzata részére 
az  emberi erőforrások minisztere – külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként 
az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A.  § hatálya 
alá tartozó – 2020. december 31-éig történő elszámolási kötelezettséggel támogatást nyújtson, a  támogatás 
felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1038/2019. (II. 14.) Korm. határozata
Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat feladatainak támogatásáról

A Kormány
 1. 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 fejezet címrendjének a 24. Tápiószecső 
Nagyközségi Önkormányzat feladatainak támogatása címmel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 2. az  Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – önkormányzati infrastrukturális fejlesztések 

megvalósítása érdekében – a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A  helyi 
önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím terhére 59 600 000 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 24. Tápiószecső Nagyközségi 
Önkormányzat feladatainak támogatása cím javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 3. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  2.  pont szerinti költségvetési forrás terhére Tápiószecső Nagyközségi 

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

 4. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  3.  pont szerinti egyedi költségvetési támogatást a  támogatói okirat 
kiadását követően támogatási előlegként folyósítsa az érintett önkormányzat számára.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1038/2019. (II. 14.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

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 Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
IX.  Helyi önkormányzatok támogatásai

379095 24
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 59 600 000

359017 2 A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások -59 600 000

forintban

Államháztartási 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 Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

forintban

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

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

hatása

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

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

teljesítményarányos   
egyéb: azonnal 59 600 000 59 600 000

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

B E V É T E L 

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

1 példány

Államháztartási 
egyedi azonosító

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

Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat feladatainak támogatása

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

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

A módosítás jogcíme

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2019.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

K I A D Á S O K A módosítás jogcíme
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A miniszterelnök 12/2019. (II. 14.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Távközlési Egyesület között az ITU Telecom World 2019 
konferencia megrendezéséről, megszervezéséről és finanszírozásáról szóló megállapodás létrehozására 
adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a külgazdasági és külügyminiszter, valamint az innovációs és technológiai miniszter előterjesztése alapján
 1.  egyetértek a  Magyarország Kormánya és a  Nemzetközi Távközlési Egyesület között az  ITU Telecom World 2019 

konferencia megrendezéséről, megszervezéséről és finanszírozásáról szóló megállapodás (a továbbiakban: 
Megállapodás) létrehozásával;

 2.  felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy – az  érintett miniszterekkel egyetértésben – 
a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;

 3.  felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások 
eredményeként előálló szövegtervezeteket kézjegyével lássa el;

 4.  felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási 
okiratokat adja ki;

 5.  felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, az  innovációs és technológiai minisztert, valamint az  igazságügyi 
minisztert, hogy a Megállapodás létrehozását követően a Megállapodás szövegének végleges megállapítására való 
felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

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