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III. Kormányrendeletek

A Kormány 41/2019. (III. 8.) Korm. rendelete
az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogramról és a felsőoktatásban részt 
vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110.  § (1)  bekezdés 21.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. §  Az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogramról és a  felsőoktatásban részt vevő 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról 
szóló 120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” program (a továbbiakban: ösztöndíjprogram) a Kormány által alapított 
ösztöndíj, amelynek célja, hogy]
„a) lehetőséget biztosítson felsőfokú tanulmányok – beleértve a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 
CCIV.  törvény (a továbbiakban: Nftv.) 16.  §-a szerinti doktori képzést is – folytatására Magyarország államilag 
elismert felsőoktatási intézményeiben (a továbbiakban: magyar felsőoktatási intézmény) keresztény fiatalok 
számára, akiknek származási országában a  keresztény közösségek vallási üldöztetésnek, fenyegetésnek vannak 
kitéve, vagy a szabad vallásgyakorlásban korlátozást szenvednek el, továbbá”

2. §  A Rendelet 2. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ösztöndíjast – az ösztöndíjszerződés időtartamára – ösztöndíjként az alábbi juttatások illetik meg:)
„b) havi pénzbeli juttatás, amelynek összege az  Nftv. 114/D.  § (1)  bekezdés a)  pontja által meghatározott éves 
hallgatói normatíva tizenketted része, doktori képzésben részt vevők esetén az Nftv. 114/D. § (1) bekezdés b) pont 
ba) és bb) alpontjai által meghatározott éves támogatás tizenketted része,”

3. §  A Rendelet 6. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Érvényes pályázatot az a pályázó nyújthat be, aki)
„a) a  pályázati felhívásban meghatározott, külföldi egyház vagy szerzetesrend ajánlásával rendelkezik, vagy 
aki a  miniszter – az  ösztöndíjprogram működési szabályzatában meghatározott eljárás szerint a  Közalapítvány 
kuratóriuma részére megadott – egyedi hozzájárulása esetén az  ösztöndíjprogramban részt vevő intézmény 
támogatott képzésére – beleértve az Nftv. 16. § szerinti doktori képzést is – felvételt nyer,”

4. §  A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  ösztöndíj a  hallgatói jogviszonyban álló ösztöndíjas részére tanulmányai során akkor folyósítandó, ha 
az  adott tanulmányi időszakban aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. Az  ösztöndíj a  doktori képzésben részt 
vevő hallgató részére az Nftv. 47. § (2) bekezdése szerinti támogatási időtartam alatt folyósítható.”

5. §  A Rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ösztöndíjszerződésnek tartalmaznia kell)
„a) alapképzésben és mesterképzésben részt vevő hallgató esetén az  adott szakra vonatkozó képzési és kimeneti 
követelményekben meghatározott képzési időt, valamint az  Nftv. 80.  § (2)  bekezdés d)  pontja szerinti előkészítő 
tanulmányok időtartamát; továbbá doktori képzésben részt vevő hallgató esetén az Nftv. 47. § (2) bekezdése szerinti 
támogatási időtartamot,”
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6. §  A Rendelet 6. § (3) bekezdés d) pontjában a „tanulmányok” szövegrész helyébe a „képzés” szöveg lép.

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

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

A miniszterelnök általános helyettese 1/2019. (III. 8.) TNM rendelete
a nemzetiségi célú támogatások igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának részletszabályairól

A  Magyarország 2019.  évi központi költségvetéséről szóló 2018.  évi L.  törvény 77.  § (4)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 32.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
64.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – 
a következőket rendelem el:

1. §  A  Magyarország 2019.  évi központi költségvetéséről szóló 2018.  évi L.  törvény 9.  mellékletében (a  továbbiakban: 
Melléklet) a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter számára meghatározott feladatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő 
Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság látja el, az alábbi kivételekkel:
a) a Melléklet II. pontja szerinti támogatással kapcsolatos feladatok,
b) a Melléklet Kiegészítő szabályok 1.  pont d)  alpontja szerinti észrevételek vizsgálata és a  végleges 

feladatmutató pontszámokról való döntés.

2. §  Ha a  helyi nemzetiségi önkormányzatok működési és feladatalapú támogatásáról szóló támogatói okiratok 
közzétételét követő nyolc napon belül a  helyi nemzetiségi önkormányzat nem tesz észrevételt, a  támogatói 
okiratban foglalt nyilatkozatok a helyi nemzetiségi önkormányzat által megtettnek minősülnek.

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

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  a miniszterelnök általános helyettese
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1092/2019. (III. 8.) Korm. határozata
a térítésmentes tankönyvellátásnak a köznevelés nappali rendszerű iskolai oktatás 10–16. évfolyamaira 
történő kiterjesztéséről

A Kormány
 1. egyetért a  térítésmentes tankönyvellátásnak a  köznevelés nappali rendszerű iskolai oktatásában 

a  10–12.  évfolyamos tanulókra való kiterjesztésével, valamint a  köznevelés nappali rendszerű iskolai oktatásában 
az  első szakképesítés megszerzése során a  13–16. szakképzési évfolyamokra történő együtemű bevezetésével 
a 2020/2021. tanévtől;

 2. felhívja a  pénzügyminisztert és az  emberi erőforrások miniszterét, hogy az  1.  pontban meghatározott cél 
megvalósítása érdekében gondoskodjanak beépülő jelleggel a  2020.  évben a  szükséges forrás rendelkezésre 
állásáról.

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2020. évi, illetve az adott évi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1093/2019. (III. 8.) Korm. határozata
az országos Tudományos és Innovációs, Technológiai, illetve Ipari Park hálózat kiépítésének koncepciójáról

A Kormány
 1. egyetért az országos Tudományos és Innovációs Park hálózat új, háromszintű hálózati struktúrájának a kialakításával, 

amely az alábbiak szerint épül fel:
a) Tudományos és Innovációs Park,
b) Technológiai Park,
c) Ipari Park;

 2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a „Tudományos és Innovációs Park” 
cím létrehozásához szükséges jogszabályi feltételek és eljárásrend kialakításáról;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2019. március 31.

 3. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca 
nélküli miniszter bevonásával készítse elő a Tudományos és Innovációs Park hálózat tudományos és üzleti tervét 
(a  továbbiakban: tudományos és üzleti terv) a  szükséges infrastruktúra fejlesztésekkel a  kijelölt helyszíneken, 
a tulajdonosi, vagyonkezelési és szervezeti struktúrával együtt;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2019. március 31.
 4. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy felügyelje a  tudományos és üzleti terv 

végrehajtását, ideértve az abban javasolt infrastruktúra-fejlesztési beruházásokat is;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: folyamatos
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 5. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával vizsgálja meg 
költségvetési forrás biztosításának szükségességét a tudományos és üzleti terv megvalósításához;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a 2019. év forrásigény tekintetében azonnal 
a 2020. évtől az éves központi költségvetés tervezése során

 6. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a Technológiai Parkok elbírálásához 
szükséges minősítési szempontrendszer kidolgozásáról.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2019. március 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1094/2019. (III. 8.) Korm. határozata
a Szerb Köztársaság Rendőrsége részére szolgálati kutyák ingyenes átadásáról

A Kormány, figyelemmel a Szerb Köztársaság azon szándékára, hogy az Európában tapasztalható biztonságpolitikai 
helyzetre tekintettel erőfeszítéseket tesz a  biztonság megszilárdítása érdekében, amelyet Magyarország nagyra 
értékel és támogatni kíván, dönt a  Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény alapján 3 db szolgálati 
kutya ingyenes átadásáról a Szerb Köztársaság részére.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1095/2019. (III. 8.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a Győr és Pannonhalma Világörökség közötti kerékpárút kiépítése 
érdekében szükséges forrás-átcsoportosításról

A Kormány a  Magyarország Kormánya és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1387/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 1. pont e) alpontjának végrehajtása érdekében
 1. egyetért a  Modern Városok Program keretében a  82. számú főút mentén, a  Győr és Pannonhalma Világörökség 

közötti kerékpárút kiépítésével (a továbbiakban: Beruházás);
 2. egyetért azzal, hogy a Beruházás pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében – a kapcsolódó pénzügyi tranzakciós 

illetékkel és kincstári díjakkal együtt számítva – a  2019. és a  2020. évekre összesen 3 913 650 000 forint forrás 
kerüljön biztosításra az alábbi ütemezéssel:
a) a 2019. évben 1 465 110 000 forint,
b) a 2020. évben 2 448 540 000 forint;

 3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (2)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva, a  Beruházás megvalósításához a  2019. évben szükséges – pénzügyi tranzakciós illetékkel 
és a  kapcsolódó kincstári díjakkal együtt – 1 465 110 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el 
a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet  
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern 
Városok Program jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 
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20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím, 49. Kerékpáros létesítmények 
fejlesztése jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: azonnal
 4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter és az  innovációért és technológiáért 

felelős miniszter bevonásával – gondoskodjon a  Beruházás megvalósításához a  2020. évben szükséges 
2 448 540 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés tervezése során
 5. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  Miniszterelnökséget vezető miniszter 

bevonásával, a Beruházás megvalósításához készítsen előterjesztést a Kormány részére az Áht. 33. § (2) bekezdése 
szerinti döntés kezdeményezése érdekében a  4.  pont szerinti forrás egyszeri átcsoportosítása céljából a  központi 
költségvetés Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet kerékpáros létesítmények fejlesztését finanszírozó 
előirányzata javára;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
 6. egyetért azzal, hogy a  Beruházás építtetői feladatait a  NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő 

Részvénytársaság lássa el, és felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  Beruházás 
megvalósítása érdekében kössön támogatási szerződést a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő 
Részvénytársasággal.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a 2019. évi forrás rendelkezésre állását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1095/2019. (III. 8.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
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
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

358951 78 Modern Városok Program
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -1 465 110 000

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

32 Közlekedési ágazati programok
368328 49 Kerékpáros létesítmények fejlesztése

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 465 110 000

forintban
Államház-

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

azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

 forintban
Államház-

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

358951 78 Modern Városok Program -1 465 110 000
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
32 Közlekedési ágazati programok

368328 49 Kerékpáros létesítmények fejlesztése

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítményarányos  
egyéb: azonnal 1 465 110 000 1 465 110 000

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

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

1 példányMagyar Államkincstár 

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

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2019.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

K I A D Á S O K 
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A Kormány 1096/2019. (III. 8.) Korm. határozata
a szegedi ELI-ALPS lézeres kutatóközpont kihasználtságáról és a kihasználtság növelése érdekében 
szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a  szegedi ELI-ALPS lézeres kutatóközpont (a  továbbiakban: ELI-ALPS) kihasználtságának növelése 

érdekében szükséges intézkedésekkel;
 2. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy hozza létre az  ELI-ALPS Bizottságot, és 

gondoskodjon arról, hogy a  Bizottság elkészítse az  ELI-ALPS ötéves tudományos tervét a  hozzárendelt szükséges 
infrastruktúra-fejlesztésekkel és az új szervezeti struktúra kialakításával;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2019. május 15.

 3. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy felügyelje az  ELI-ALPS Bizottság által 
meghatározott ötéves tudományos terv végrehajtását, beleértve az  abban javasolt infrastruktúra-fejlesztési 
beruházásokat;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: folyamatos

 4. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával készítsen 
előterjesztést az  ELI-ALPS ötéves kutatási tervének megvalósítása érdekében a  szükséges költségvetési forrás 
biztosításáról és annak ütemezéséről;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a 2. pont szerinti feladat teljesülését követően azonnal
 5. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az  ELI-ALPS keretein belül létrejött kutatási 

eredmények hasznosítása érdekében, indítsa el a  Molekuláris Ujjlenyomat Vizsgáló Központ (Centre for Molecular 
Fingerprinting) pilot projektet, összhangban a Horizon Europe és a Digital Europe program prioritásaival;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2019. december 31.

 6. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  5.  pont szerint elindított pilot projekt megvalósítása érdekében 
–  az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – gondoskodjon a  2019. évben 
2 694 166 510 forint, a 2020–2024. évben összesen 17 944 649 743 forint biztosításáról a 2019–2024. évi központi 
költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetében;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében
 7. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli 

miniszter bevonásával gondoskodjon az ELI-ALPS keretein belül az 5. pont szerinti pilot projekt megvalósításához 
szükséges ingatlan biztosításáról;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal
 8. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a kihasználtság növelése érdekében – az ELI-ALPS 

létesítményét felhasználóként igénybe véve – indítsa el a nukleáris hulladék kezelése projektet;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2019. december 31.

 9. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a 8. pont szerint elindított projekt érdekében – az innovációért és technológiáért 
felelős miniszter bevonásával – gondoskodjon a 2019. évben 570 000 000 forint, a 2020. évben 1 465 000 000 forint 
és a 2021. évben 1 450 000 000 forint biztosításáról a Szegedi Tudományegyetem részére;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében
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 10. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – a  pénzügyminiszter bevonásával – az  európai 
kutatási infrastruktúrákért felelős konzorcium (a  továbbiakban: ERIC) közösségi jogi keretéről szóló 723/2009/EK 
rendelet alapján az ELI–ERIC nemzetközi konzorciumban való magyar részvételhez szükséges lépéseket megtegye, 
beleértve a szükséges pénzügyi kötelezettségvállalás előkészítését és biztosítását.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1097/2019. (III. 8.) Korm. határozata
a magyar divat és design fejlesztésének és a turisztikai szempontból kiemelt jelentőségű fesztiválok, 
kulturális nagyrendezvények támogatásáról

A Kormány
 1.  a magyar divat- és designipar átfogó megújításához és fejlesztéséhez szükséges feladatok megvalósítása érdekében

a) egyetért a  magyar divat- és designipart átfogó, megújító fejlesztési feladatok hosszú távú koncepciójával 
és azzal, hogy – figyelemmel a  magyar divat- és designipar fejlesztésével kapcsolatos feladatok, valamint 
a  turisztikai marketing- és kommunikációs feladatok ellátásáról szóló 1022/2018. (II. 6.) Korm. határozat 
1.  pontjára – a  koncepciót a  Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(a  továbbiakban: Ügynökség) a  Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságon (a továbbiakban: Magyar Divat & Design Ügynökség nZrt.) keresztül valósítsa meg;

b) felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  a)  alpont 2019. évi feladatainak megvalósítása érdekében 
gondoskodjon – a  kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt –  
1 004 000 000 forint összegű forrástöbbletnek a  Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 
2018. évi L. törvény 1. melléklet XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 10. Turisztikai célelőirányzat jogcímcsoport (a továbbiakban: TC) javára történő 
biztosításáról;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

c) felkéri a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy – a b) alpontban biztosított forrás terhére, az Ügynökség mint 
kezelő szerv útján – a Magyar Divat & Design Ügynökség nZrt. részére támogatást nyújtson;
Felelős: a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 2.  a  turisztikai szempontból kiemelt jelentőségű fesztiválok megvalósítását támogató forrás biztosításáról szóló 
1297/2018. (VII. 4.) Korm. határozatban foglaltak eredményessége okán – figyelemmel arra, hogy nagymértékben 
hozzájárulhatnak a  pozitív országkép kialakításához, fenntartásához –, egyetért azzal, hogy a  turisztikai 
szempontból kiemelt jelentőségű fesztiválok, kulturális nagyrendezvények további támogatása szükséges, és ennek 
érdekében
a) felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  miniszterelnök kabinetfőnöke bevonásával – gondoskodjon 

a  megvalósításhoz szükséges – a  kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári 
díjakkal együtt – 1 004 000 000 forint összegű forrástöbbletnek a  TC jogcímcsoport javára történő 
biztosításáról;
Felelős: pénzügyminiszter 

a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: azonnal
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b) felhívja a  miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy az  Ügynökség mint kezelő szerv útján gondoskodjon 
a támogatási jogviszonyok létrehozásáról.
Felelős: a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: az a) alpont szerinti forrás biztosítását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1098/2019. (III. 8.) Korm. határozata
Magyarország Bangkoki Nagykövetségének Vientiáni Irodája megnyitásához szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  Laoszi Népi Demokratikus Köztársaságban Vientián székhellyel megnyíljon Magyarország 

Bangkoki Nagykövetségének Vientiáni Irodája;
 2. felhatalmazza a  külgazdasági és külügyminisztert az  1.  pontban meghatározott nem önálló külképviselet 

megnyitásához szükséges diplomáciai lépések megtételére és a  Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság 
külügyminisztériumának tájékoztatására;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

 3. megbízza a külgazdasági és külügyminisztert az 1. pontban meghatározott nem önálló külképviselet megnyitásával 
összefüggő feladatok végrehajtásával;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

 4. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  1.  pontban meghatározott célkitűzések megvalósítása 
érdekében gondoskodjon a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet 
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezeten belül a  külgazdasági és külügyminiszter javaslata alapján, 
átcsoportosítás útján
a) az 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium Központi igazgatása cím javára 12 500 000 forint,
b) a 2. Külképviseletek igazgatása címben 92 100 000 forint
forrás biztosításáról;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

 5. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  1.  pontban meghatározott célkitűzések megvalósítása érdekében 
a  2020.  évtől gondoskodjon a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvényben, 
a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezeten belül
a) az 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása cím javára beépülő jelleggel 14 800 000 forint,
b) a 2. Külképviseletek igazgatása cím javára beépülő jelleggel 79 200 000 forint
forrás biztosításáról;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a központi költségvetés tervezése során

 6. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert az 1. pontban meghatározott nem önálló külképviselet megnyitásához 
szükséges beszerzések lefolytatására, azzal, hogy a  beszerzések mentesülnek a  Kormány irányítása alá tartozó 
fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozatban elrendelt 
beszerzési tilalom alól.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1099/2019. (III. 8.) Korm. határozata
Magyarország Jeruzsálemi Külgazdasági Irodájának megnyitásához szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy 2019. március 19. napi határidővel, Izrael Államban, Jeruzsálem székhellyel, Magyarország 

Tel-Aviv-i Nagykövetségének részeként, nem önálló külképviseletként, vízumkiadásra alkalmas külgazdasági iroda 
nyíljon;

 2. felhatalmazza a  külgazdasági és külügyminisztert az  1.  pontban meghatározott nem önálló külképviselet 
megnyitásához szükséges diplomáciai lépések megtételére és Izrael Állam Külügyminisztériumának tájékoztatására;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

 3. megbízza a külgazdasági és külügyminisztert az 1. pontban meghatározott nem önálló külképviselet megnyitásával 
összefüggő feladatok végrehajtásával;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

 4. felhívja a  pénzügyminisztert, valamint a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  1.  pontban meghatározott 
célkitűzések megvalósítása érdekében gondoskodjanak a  Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 
szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezeten belül a külgazdasági és 
külügyminiszter javaslata alapján, átcsoportosítás útján
a) az 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium Központi igazgatása cím javára 51 600 000 forint,
b) a 2. Külképviseletek Igazgatása cím javára 522 700 000 forint,
c) a 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 6. Külgazdasági és Külügyminisztérium 

felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása jogcímcsoport javára 30 000 000 forint
forrás biztosításáról;

Felelős: pénzügyminiszter 
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: azonnal
 5. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  1.  pontban meghatározott célkitűzések megvalósítása érdekében  

a 2020. évtől gondoskodjon a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezeten belül
a) az 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium Központi igazgatása cím javára beépülő jelleggel 46 800 000 forint,
b) a 2. Külképviseletek Igazgatása cím javára beépülő jelleggel 250 900 000 forint,
c) a  7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 6. Külgazdasági és Külügyminisztérium 

felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása jogcímcsoport javára beépülő 
jelleggel 25 000 000 forint

forrás biztosításáról;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a központi költségvetés tervezése során

 6. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert az 1. pontban meghatározott, nem önálló külképviselet megnyitásához 
szükséges beszerzések lefolytatására azzal, hogy a  beszerzések mentesülnek a  Kormány irányítása alá tartozó 
fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozatban elrendelt 
beszerzési tilalom alól.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1100/2019. (III. 8.) Korm. határozata
az Ázsia–Európa Találkozó Közlekedési Miniszteri Értekezletének és kapcsolódó eseményeinek 
megrendezéséhez szükséges támogatás és pénzügyi feltételek biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért az  Ázsia–Európa Találkozó ötödik Közlekedési Miniszteri Értekezlet 2019. december 11–12. időszakra 

tervezett, budapesti helyszínnel történő megrendezésével, valamint a miniszteri értekezlethez kapcsolódó szakértői 
ülések (a  továbbiakban együtt: Rendezvények) a 2019. és 2020. évek folyamán budapesti helyszínnel történő 
megrendezésével;

 2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Rendezvények szakmai koncepcióját és javasolt 
ütemezését az érintett nemzetközi résztvevőkkel egyeztesse;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: folyamatos

 3. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – a külgazdasági és külügyminiszter bevonásával – 
gondoskodjon a Rendezvények szervezési és protokolláris feladatainak ellátásáról;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: folyamatos
 4. a)  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  Rendezvények megrendezéséhez gondoskodjon 96 663 399 forint  

 biztosításáról a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban:  
 Kvtv.) 1.  melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 1. Innovációs és Technológiai  
 Minisztérium igazgatása cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

b) felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával  – 
gondoskodjon a  Rendezvények megrendezéséhez az  a)  pontban biztosított összegen túlmenően  
a  2019. évben szükséges további legfeljebb 502 672 040 forint forrás rendelkezésre állásáról  
a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 1. Innovációs és Technológiai 
Minisztérium igazgatása cím javára;
Felelős: pénzügyminiszter 

innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 5. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – 
gondoskodjon a  Rendezvények megrendezéséhez a  2020. évben szükséges legfeljebb 97 757 348 forint forrás 
biztosításáról a 2020. évi központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetében.

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



974 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 37. szám 

A Kormány 1101/2019. (III. 8.) Korm. határozata
az Ugandában megvalósítandó fejlesztési program pénzügyi forrásának biztosításáról

A Kormány
 1. támogatja az  Ugandai Köztársaság felzárkóztatására irányuló törekvéseket, ezért egyetért egy átfogó, 

az  Ugandai Köztársaságban megvalósuló nemzetközi fejlesztési program (a továbbiakban: fejlesztési program) 
megvalósításával;

 2. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy gondoskodjon az  1.  pont szerinti fejlesztési programmal 
kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáról, teljes körű előkészítéséről és koordinálásáról, valamint 
megvalósításáról;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:  2022. december 31.

 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  külgazdasági és külügyminiszter bevonásával – gondoskodjon a  fejlesztési 
program megvalósításához szükséges mindösszesen 5 168 000 000 forint forrás biztosításáról a következők szerint:
a) a 2019. évben 2 400 000 000 forint forrás a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi 

L. törvény 1.  melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 4. Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés alcím, 1. Nemzetközi Fejlesztési 
Együttműködés jogcímcsoport javára a  XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezeten belül, 
a külgazdasági és külügyminiszter javaslata alapján, átcsoportosítás útján,

b) a 2020. évben 2 768 000 000 forint a  2020. évi központi költségvetés XVIII. Külgazdasági és 
Külügyminisztérium fejezetében.
Felelős: pénzügyminiszter 

külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:  az a) pont tekintetében 2019. március 31. 

a b) pont tekintetében a 2020. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1102/2019. (III. 8.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a fenntartható vízgazdálkodás terén 
a határvizeken és a közös érdekű vízgyűjtőkön történő együttműködésről szóló egyezmény szövegének 
végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyarország Kormánya és a  Szerb Köztársaság Kormánya között a  fenntartható vízgazdálkodás terén 

a  határvizeken és a  közös érdekű vízgyűjtőkön történő együttműködésről szóló egyezmény (a  továbbiakban: 
Egyezmény) bemutatott szövegével;

 2. felhatalmazza a  belügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt az  Egyezmény bemutatott szövegének  
– a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;

 3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövegének végleges megállapításához szükséges 
meghatalmazási okiratot adja ki;

 4. jóváhagyja az Egyezmény kihirdetéséről szóló kormányrendelet-tervezetet, és elrendeli az Egyezmény szövegének 
végleges megállapítását követően annak a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1103/2019. (III. 8.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és 
kölcsönös védelméről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyarország Kormánya és a  Zöld-foki Köztársaság Kormánya között a  beruházások ösztönzéséről és 

kölcsönös védelméről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Megállapodás bemutatott 

szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
 3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges 

meghatalmazási okiratot adja ki;
 4. elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges 

megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány 
a külgazdasági és külügyminisztert jelöli ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1104/2019. (III. 8.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból 
történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetés címrendjének 
módosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

 1. A Kormány
a) az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.) 21.  § (1)  bekezdésében és 33.  § 

(2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 4 508 294 440  forint egyszeri átcsoportosítását rendeli 
el – elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel – a  Magyarország 
2019.  évi központi költségvetéséről szóló 2018.  évi L.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet 
XV.  Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 
1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére, az 1. melléklet szerint;

 Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: Köztársasági Elnöki Hivatal főigazgatója 

a miniszterelnök általános helyettese 
innovációért és technológiáért felelős miniszter 
külgazdasági és külügyminiszter 
a miniszterelnök kabinetfőnöke 
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke

Határidő: 2019. december 31.
b) az Áht. 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a  Kvtv. 1.  melléklet XLII. A  költségvetés 

közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 42. Alapok támogatása címet az  5. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Alap támogatása alcímmel egészíti ki;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

c) az Áht. 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a  Kvtv. 1.  melléklet LXII. Nemzeti Kutatási, 
Fejlesztési és Innovációs Alap fejezetet
ca) a 6. Kutatási témapályázatok támogatása,
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cb) a 8. Kutatási Kiválósági Programok,
cc) a 23. Költségvetési támogatás

 címekkel egészíti ki;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

d) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a  2. és 3.  melléklet szerinti átcsoportosítást 
rendeli el;
Felelős: pénzügyminiszter 

belügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
e) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében, valamint az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153.  §-ában biztosított jogkörében eljárva 166  000  000  forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 
43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, a 4. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

f ) felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszterrel, valamint 
a  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökével együttműködve – gondoskodjon a  kutatási 
kiválósági feladatok közfinanszírozású támogatásához 2020.  évtől szükséges költségvetési forrás Nemzeti 
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap költségvetésében való biztosításáról.
Felelős: pénzügyminiszter 

innovációért és technológiáért felelős miniszter 
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés tervezése során
 2. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 

1070/2016. (II. 25.) Korm. határozatban a „2019. június 30.” szövegrész helyébe a „2019. december 31.” szöveg lép.
 3. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes 

kormányhatározatok módosításáról szóló 1348/2016. (VII. 6.) Korm. határozat 1.  pontjában a „3000,0 millió  forint 
tekintetében 2019. június 30.” szövegrész helyébe a  „3000,0 millió  forint tekintetében 2019. december 31.” 
szöveg lép.

 4. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, előirányzattal 
nem rendelkező közfeladathoz kapcsolódó tárgyévi és tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről és 
egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1038/2017. (II. 2.) Korm. határozat 1.  pont a)  alpontjában a „2019. 
június 30.” szövegrész helyébe a „2019. december 31.” szöveg lép.

 5. A Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 3. szám alatti ingatlanon bekövetkezett robbanás miatt kialakult helyzet 
rendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1078/2017. (II. 13.) Korm. határozat 2.  pont 
a)  alpontjában a „terv elkészítéséhez biztosítson” szövegrész helyébe a „terv elkészítéséhez, valamint a  szükséges 
monitoring feladatok elvégzéséhez és azok alapján a  kiértékelő jelentések és záró dokumentáció hatósági 
elfogadásához biztosítson” szöveg lép.

 6. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes 
Korm. határozatok módosításáról szóló 1104/2017. (III. 6.) Korm. határozat 1. pontjában az „Az 1956-os forradalom 
és szabadságharc emlékéve programjainak támogatása jogcímcsoport részére átcsoportosított 830,0  millió  forint 
tekintetében és az  Üldözött keresztények segítésének feladatai alcím javára átcsoportosított összesen 
690  000  000  forint tekintetében 2019. június 30.” szövegrész helyébe az „az Üldözött keresztények segítésének 
feladatai alcím javára átcsoportosított összesen 690  000  000  forint tekintetében 2019. június 30., Az  1956-os 
forradalom és szabadságharc emlékéve programjainak támogatása jogcímcsoport részére átcsoportosított 
830,0 millió forint tekintetében 2019. december 31.” szöveg lép.

 7. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a  2016.  évi 
költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 
1178/2017. (IV. 3.) Korm. határozat 1. pontjában a „2018. június 30.” szövegrész helyébe a „2018. június 30., a Herman 
Ottó Intézet által ellátott közfeladatok támogatása előirányzat javára átcsoportosított 80 000 000 forint tekintetében 
2020. június 30.” szöveg lép.
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 8. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, tárgyéven 
túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1707/2017. (IX. 25.) 
Korm. határozat 1. pontjában a „2018. október 31.” szövegrész helyébe a „2019. március 31.” szöveg lép.

 9. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő 
átcsoportosításról, a  2017.  évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti és 
fejezeten belüli átcsoportosításról, a  Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról 
és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat 1.  pont b)  alpontjában 
a  „2019.  június 30.” szövegrész helyébe a  „2019. június 30., a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal javára 
biztosított 617 698  000  forint, valamint a  Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ javára biztosított 
213 700 000 forint tekintetében 2019. december 31.” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1104/2019. (III. 8.) Korm. határozathoz

II. Köztársasági Elnökség
XV. Pénzügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XXI. Miniszterelnöki Kabinetroda
XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
LXV. Bethlen Gábor Alap

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
II. Köztársasági Elnökség

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok

017530 1 Állami kitüntetések
K1 Személyi juttatások 173 200 000

XV. Pénzügyminisztérium
26 Központi kezelésű előirányzatok 

2 Központi tartalékok 
297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések

K5 Egyéb működési célú kiadások -4 508 294 440
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

270034 11 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
K3 Dologi kiadások 163 500 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
34 Infokommunikációs ágazati programok

295757 2 Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok
K5 Egyéb működési célú kiadások 116 500 000

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása

K1 Személyi juttatások 310 609 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 44 270 000
K3 Dologi kiadások 39 335 000

004118 2 Külképviseletek igazgatása
K1 Személyi juttatások 162 749 000
K3 Dologi kiadások 433 037 000

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

348695 6 Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása
K3 Dologi kiadások 130 000 000

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
347784 10 Turisztikai célelőirányzat

K3 Dologi kiadások 1 195 000
K5 Egyéb működési célú kiadások 298 805 000

360239 11 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat
K3 Dologi kiadások 5 215 000
K5 Egyéb működési célú kiadások 34 285 511
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 453 964 489

XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia
006826 1 MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak

K1 Személyi juttatások 161 485 030
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30 144 410

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
42 Alapok támogatása

263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 950 000 000

LXV. Bethlen Gábor Alap
263145 4 Nemzetpolitikai célú támogatások

K5 Egyéb működési célú kiadások 950 000 000

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

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

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

hatása
LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 950 000 000

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 

Költségvetési év: 2019.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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II. Köztársasági Elnökség
XV. Pénzügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XXI. Miniszterelnöki Kabinetroda
XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
LXV. Bethlen Gábor Alap

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
II. Köztársasági Elnökség

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok

017530 1 Állami kitüntetések
K1 Személyi juttatások 173 200 000

XV. Pénzügyminisztérium
26 Központi kezelésű előirányzatok 

2 Központi tartalékok 
297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések

K5 Egyéb működési célú kiadások -4 508 294 440
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

270034 11 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
K3 Dologi kiadások 163 500 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
34 Infokommunikációs ágazati programok

295757 2 Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok
K5 Egyéb működési célú kiadások 116 500 000

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása

K1 Személyi juttatások 310 609 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 44 270 000
K3 Dologi kiadások 39 335 000

004118 2 Külképviseletek igazgatása
K1 Személyi juttatások 162 749 000
K3 Dologi kiadások 433 037 000

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

348695 6 Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása
K3 Dologi kiadások 130 000 000

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
347784 10 Turisztikai célelőirányzat

K3 Dologi kiadások 1 195 000
K5 Egyéb működési célú kiadások 298 805 000

360239 11 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat
K3 Dologi kiadások 5 215 000
K5 Egyéb működési célú kiadások 34 285 511
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 453 964 489

XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia
006826 1 MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak

K1 Személyi juttatások 161 485 030
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30 144 410

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
42 Alapok támogatása

263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 950 000 000

LXV. Bethlen Gábor Alap
263145 4 Nemzetpolitikai célú támogatások

K5 Egyéb működési célú kiadások 950 000 000

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

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

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

hatása
LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 950 000 000

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 

Költségvetési év: 2019.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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

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

hatása
II. Köztársasági Elnökség

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok

017530 1 Állami kitüntetések 173 200 000
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

270034 11 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 163 500 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

34 Infokommunikációs ágazati programok
295757 2 Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok 116 500 000

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása 394 214 000
004118 2 Külképviseletek igazgatása 595 786 000

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

348695 6 Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 130 000 000
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

347784 10 Turisztikai célelőirányzat 300 000 000
360239 11 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat 1 493 465 000

XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia
006826 1 MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak 191 629 440

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítményarányos  
egyéb: azonnal 4 508 294 440 4 508 294 440

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány
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2. melléklet az 1104/2019. (III. 8.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

3 A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai
2 Felhalmozási célú támogatások

376139 12 Makó Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) fejlesztése
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -2 977 500 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
298224 3 Nemzeti Sportközpontok

K1 Személyi juttatások 38 400 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 488 000
K3 Dologi kiadások 65 000 000
K6 Beruházások 1 348 087 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások

379151 75 Makó Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) fejlesztése
K5 Egyéb működési célú kiadások 75 926 250
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 442 598 750

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

forintban

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

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

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

forintban

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

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

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

298224 3 Nemzeti Sportközpontok 1 458 975 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
379151 75 Makó Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) fejlesztése 1 518 525 000

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítményarányos  
egyéb: azonnal 2 977 500 000 2 977 500 000

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 

Költségvetési év: 2019.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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3. melléklet az 1104/2019. (III. 8.) Korm. határozathoz
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog-
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím

csop. szám szám csop. név
szám név

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

66 Kutatási és fejlesztési feladatok
375895 6 Kutatási kiválóság támogatása

K3 Dologi kiadások -44 343 000
K5 Egyéb működési célú kiadások -12 119 357 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -550 100 000

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
42 Alapok támogatása

349139 5 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 12 403 500 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 310 300 000

LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap
349006 6 Kutatási témapályázatok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 8 322 900 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 240 900 000

367706 8 Kutatási Kiválósági Programok
K5 Egyéb működési célú kiadások 4 080 600 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 69 400 000

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog-
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím

csop. szám szám csop. név
szám név

LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap
349040 23 Költségvetési támogatás

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 12 403 500 000
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 310 300 000

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

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog-
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím

csop. szám szám csop. név
szám név

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

66 Kutatási és fejlesztési feladatok
375895 6 Kutatási kiválóság támogatása -12 713 800 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) költségvetési évben egyszeri jellegű
Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év

12 713 800 000 12 713 800 000
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Kiemelt előirányzat neve

Költségvetési év: 2019.

Állam-
háztartási 

egyedi 
azonosító

Állam-
háztartási 

egyedi 
azonosító

T Á M O G A T Á S A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

forintban

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

 Módosítás
 (+/-) 

Kiemelt előirányzat neve

Állam-
háztartási 

egyedi 
azonosító Kiemelt előirányzat neve

 Módosítás
 (+/-) 

A módosítás 
következő évre 

áthúzódó hatása

A módosítás jogcíme

A módosítás 
következő évre 

áthúzódó hatása

A módosítás 
következő évre 

áthúzódó hatása

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 

 Módosítás
 (+/-) 

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme

Az adatlap egy eredeti példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Magyar Államkincstár 1 példány               teljesítményarányos
                                    egyéb:                                azonnal

időarányos
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4. melléklet az 1104/2019. (III. 8.) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei

K7 Felújítások 166 000 000
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

374873 43 Központi Maradványelszámolási Alap
K5 Egyéb működési célú kiadások -166 000 000

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

forintban

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

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

hatása

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

forintban

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

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

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 166 000 000

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítményarányos  
egyéb: azonnal 166 000 000 166 000 000

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 

Költségvetési év: 2019.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány



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.


	A Kormány 41/2019. (III. 8.) Korm. rendelete
	az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogramról és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 120/2017. (VI. 1.) 

	A miniszterelnök általános helyettese 1/2019. (III. 8.) TNM rendelete
	a nemzetiségi célú támogatások igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának részletszabályairól

	A Kormány 1092/2019. (III. 8.) Korm. határozata
	a térítésmentes tankönyvellátásnak a köznevelés nappali rendszerű iskolai oktatás 10–16. évfolyamaira történő kiterjesztéséről

	A Kormány 1093/2019. (III. 8.) Korm. határozata
	az országos Tudományos és Innovációs, Technológiai, illetve Ipari Park hálózat kiépítésének koncepciójáról

	A Kormány 1094/2019. (III. 8.) Korm. határozata
	a Szerb Köztársaság Rendőrsége részére szolgálati kutyák ingyenes átadásáról

	A Kormány 1095/2019. (III. 8.) Korm. határozata
	a Modern Városok Program keretében a Győr és Pannonhalma Világörökség közötti kerékpárút kiépítése érdekében szükséges forrás-átcsoportosításról

	A Kormány 1096/2019. (III. 8.) Korm. határozata
	a szegedi ELI-ALPS lézeres kutatóközpont kihasználtságáról és a kihasználtság növelése érdekében szükséges intézkedésekről

	A Kormány 1097/2019. (III. 8.) Korm. határozata
	a magyar divat és design fejlesztésének és a turisztikai szempontból kiemelt jelentőségű fesztiválok, kulturális nagyrendezvények támogatásáról

	A Kormány 1098/2019. (III. 8.) Korm. határozata
	Magyarország Bangkoki Nagykövetségének Vientiáni Irodája megnyitásához szükséges intézkedésekről

	A Kormány 1099/2019. (III. 8.) Korm. határozata
	Magyarország Jeruzsálemi Külgazdasági Irodájának megnyitásához szükséges intézkedésekről

	A Kormány 1100/2019. (III. 8.) Korm. határozata
	az Ázsia–Európa Találkozó Közlekedési Miniszteri Értekezletének és kapcsolódó eseményeinek megrendezéséhez szükséges támogatás és pénzügyi feltételek biztosításáról

	A Kormány 1101/2019. (III. 8.) Korm. határozata
	az Ugandában megvalósítandó fejlesztési program pénzügyi forrásának biztosításáról

	A Kormány 1102/2019. (III. 8.) Korm. határozata
	a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a fenntartható vízgazdálkodás terén a határvizeken és a közös érdekű vízgyűjtőkön történő együttműködésről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

	A Kormány 1103/2019. (III. 8.) Korm. határozata
	a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

	A Kormány 1104/2019. (III. 8.) Korm. határozata
	a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetés címrendjének módosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosí
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