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Törvények

2019. évi I. törvény
a Magyarország Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a katasztrófák esetén történő
együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény kihirdetéséről*

1. §		
Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya
között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény
(a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.
2. §		
Az Országgyűlés az Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.
3. §		
Az Egyezmény hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:
„EGYEZMÉNY
MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A MOLDOVAI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A KATASZTRÓFÁK
ESETÉN TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL ÉS KÖLCSÖNÖS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL
Magyarország Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)
–
–

–

attól az óhajtól vezérelve, hogy hozzájáruljanak a két állam között fennálló baráti kapcsolatok erősítéséhez és
mélyítéséhez;
meggyőződve arról, hogy a természeti és az ember által előidézett katasztrófák megelőzése, valamint
a katasztrófák esetén történő kölcsönös segítségnyújtás céljából történő együttműködés mindkét Szerződő
Fél érdekében áll
felismerve, hogy a katasztrófák súlyos veszélyeket jelentenek a Szerződő Felek és a környező országok
számára

az alábbiakban állapodnak meg:

1. cikk
Az Egyezmény célja
(1) A jelen Egyezmény értelmében a Szerződő Felek hatályos belső jogszabályaikkal összhangban együttműködnek
a természeti és ember által előidézett katasztrófák megelőzésében, következményei enyhítésében és a katasztrófák
esetén történő kölcsönös segítségnyújtásban.
(2) Az 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott Szerződő Felek közötti együttműködés az alábbiakra terjed ki:
a)
katasztrófák megelőzése és kezelése érdekében történő kölcsönös segítségnyújtás, a segítséget kérő
Szerződő Fél részére technikai felszerelések rendelkezésre bocsátása;
b)
információcsere katasztrófát előidézhető veszélyforrásokról és azok következményeiről, különös tekintettel
azokra az esetekre, amelyek hatással lehetnek a segítséget nyújtó Szerződő Fél államának területére;
c)
a Szerződő Felek megkeresésére a katasztrófák okainak vizsgálata és következményeinek értékelése;
d)
közös gyakorlatok szervezése és végrehajtása;
e)
tapasztalatcsere a katasztrófák előrejelzése, megelőzése, értékelése terén, valamint a tudományos, technikai
és gyakorlati tapasztalatok megosztása a Szerződő Felek lehetőségeihez mérten;
f)
konferenciák, tanulmányutak, tudományos programok és szakmai tanfolyamok szervezése, együttműködés
a Szerződő Felek illetékes hatóságaival és érdekelt intézményeivel.

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. február 18-i ülésnapján fogadta el.
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2. cikk
Fogalom-meghatározások
A jelen Egyezmény alkalmazásában a fogalmak meghatározása a következő:
a)
„Katasztrófa”: Egy meghatározott területen vagy létesítményben bekövetkező természeti erő vagy – a háború
kivételével – emberi tevékenység következtében létrejött esemény, beleértve a súlyos baleseteket is, amely
az emberek életét és/vagy egészségét, az anyagi javakat vagy a környezetet súlyosan veszélyezteti vagy
károsítja, s amely következményeinek mérsékelése és felszámolása rendkívüli intézkedéseket igényel.
b)
„Segítséget kérő Fél”: Azon Szerződő Fél, amely megkereséssel fordul a másik Szerződő Félhez
segítségnyújtás érdekében.
c)
„Segítséget nyújtó Fél”: Azon Szerződő Fél, amely eleget tesz a másik Szerződő Fél segítségnyújtás iránti
megkeresésének.
d)
„Segélycsapatok”: Szakértők vagy azok csoportjai, akiket a segítséget nyújtó Szerződő Fél segítségnyújtásra
kijelölt, és megfelelő szakmai felkészültséggel és felszereléssel rendelkeznek, ideértve a kutató, mentő
kutyákat is.
e)
„Felszerelés”: A segítségnyújtáshoz szükséges és rendelkezésre bocsátott anyagok, műszaki és közlekedési
eszközök, a segélycsapatok mentési felszerelése, valamint az azok működtetéséhez szükséges anyagok,
illetve a segítségnyújtásban résztvevők személyes szükségletei kielégítését szolgáló anyagi javak.
f)
„Segélyszállítmányok”: Mindazon elsődleges fontosságú anyagi javak, amelyek a katasztrófák
következményeinek csökkentésére szolgálnak, és amelyeket a katasztrófa sújtotta népesség számára történő
térítésmentes átadás céljából szállítanak.
g)
„Segítségnyújtás”: A katasztrófák megelőzéséhez, következményeinek mérsékléséhez és felszámolásához,
illetőleg a mentéshez nyújtott segítség, segélycsapatok, felszerelések, segélyszállítmányok küldése,
szolgáltatások nyújtása, a szükséges információk átadása.
h)
„Személyes adatok”: Bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információk.
A jelen Egyezmény alkalmazásában ezek a családi és utónév, születési idő, lakcím, foglalkozásra,
szakképzettségre, munkahelyre és szükség esetén az egészségi állapotra vonatkozó adatok.
i)
„Tranzitállam”: Bármelyik Szerződő Fél állama, amelynek területén a segélycsapatok, az egyes szakértők,
valamint a felszerelések és a segítségnyújtáshoz használt tárgyak harmadik ország számára történő
segítségnyújtás céljából áthaladnak.

3. cikk
Illetékes hatóságok
(1) A Szerződő Felek meghatározzák a jelen Egyezmény végrehajtására hatáskörrel rendelkező hatóságaikat. A jelen
Egyezmény I. cikkében meghatározott együttműködési területeken a közvetlen kapcsolat tartására illetékes
hatóságok:
–
a magyar Szerződő Fél részéről: a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság;
–
a moldovai Szerződő Fél részéről: a Belügyminisztérium Polgári Védelmi és Vészhelyzeti Szolgálat.
(2) A jelen cikk első bekezdésében megjelölt illetékes hatóságok a jelen Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtása
érdekében közvetlen kapcsolatba léphetnek egymással.
(3) E célból a Szerződő Felek az illetékes hatóságok, a kapcsolattartásra kijelölt szervezetek és személyek adataiban
bekövetkezett változásáról kölcsönösen tájékoztatják egymást.

4. cikk
Az együttműködés szereplői
A Szerződő Felek a jelen Egyezmény céljainak megvalósítása érdekében segítik és ösztönzik a kölcsönös
együttműködés minden formáját illetékes hatóságaik, kormányzati, önkormányzati és nem-kormányzati
szervezeteik között.

5. cikk
A segítségnyújtás kérése
(1) A segítségnyújtás kizárólag a 3. cikkben megjelölt, a Szerződő Felek államainak hatályos nemzeti jogszabályai
szerinti illetékes hatóságok írásbeli megkeresése alapján történik.
(2) A segítséget kérő Szerződő Fél a segítséget nyújtó Szerződő Felet tájékoztatja a vészhelyzet jellegéről és mértékéről,
a bekövetkezett és várható következményekről, valamint a kért segítség jellegéről és formájáról.
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(3) A segítséget nyújtó Szerződő Fél késedelem nélkül, de a segítségnyújtási kérelem kézhez vételétől számított
legfeljebb 24 (huszonnégy) órán belül tájékoztatja a segítséget kérő Szerződő Felet válaszáról és segítségnyújtási
lehetőségeiről.

6. cikk
A segítségnyújtás költségei
(1) A segítséget nyújtó Szerződő Fél viseli a katasztrófa-elhárítással összefüggő valamennyi költséget, ideértve
a segélycsapatnak és felszerelésnek a segítséget kérő Szerződő Fél államának területére történő szállítása költségeit
is, kivéve, ha a Szerződő Felek abban állapodnak meg, hogy a költségeket a Szerződő Felek illetékes hatóságai által
aláírt bilaterális költségjelentés szerint közösen viselik.
(2) A jelen Cikk 1. bekezdése nem alkalmazandó, ha a segítségnyújtás költségeit részben vagy egészben a segítséget
kérő Szerződő Fél, donor országok, nemzetközi szervezetek vagy nem kormányzati szervezetek viselik.
(3) A katasztrófa-elhárítási műveletek során a segítséget nyújtó Szerződő Fél saját költségére biztosítja segélycsapatai
részére a logisztikai támogatást és a szükséges orvosi segítséget.

7. Cikk
A segítségséget kérő Szerződő Fél államhatárának segélycsapatok általi átlépése és a területén való
tartózkodásuk
(1) A hatékony és pontos működés érdekében a segítségnyújtásra mozgósított segélycsapat tagjai egyszerűsített
eljárás keretében lépik át az államhatárt. A segélycsapat vezetője a határátkelő helyen bemutatja
a személyazonosságot igazoló érvényes úti okmányokat, a segélycsapat tagjainak listáját, a felszerelések és
a katasztrófa-elhárításhoz szükséges erőforrások listáját, a csapat tagjainak érvényes egészségbiztosítását,
a segítséget nyújtó Szerződő Fél illetékes hatósága által kibocsátott azon dokumentumot, amely megerősíti
a segélycsapat vezetőjére (vagy valamely egyéni szakértőre) ruházott jogköröket, valamint a segítséget
kérő Szerződő Fél segítségnyújtás iránti írásbeli kérelmét, továbbá tranzit esetén a harmadik ország írásbeli
segítségkérését.
(2) A segélycsapat tagjai a nemzetközi határátkelő pontoknál soron kívül léphetik át a határt. Légi jármű határ- és
vámellenőrzése a nemzetközi repülőtereken vagy más, előre megjelölt leszálló helyeken történik.
(3) A segélycsapat részét képező kinológusok a segítséget kérő Szerződő Fél országának karantén-előírásai szerint lépik
át annak államhatárát és tartózkodnak a területén.
(4) A segélycsapat tagjai, akik a segítséget kérő Szerződő Fél területén tartózkodnak, kötelesek betartani az adott
országban érvényes jogi előírásokat. E személyek munkaviszonyára és más kapcsolódó kérdésekre a segítséget
nyújtó Szerződő Fél államának területén hatályos jogszabályok irányadók.
(5) A segélycsapat, a felszerelések és a katasztrófa-elhárításhoz szükséges erőforrások szállítása közúton, vasúton, vízi
vagy légi úton történik.
(6) A járművekre a segítséget nyújtó Szerződő Fél államának területén alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően kell
biztosítást kötni.
(7) A jelen Cikk rendelkezései alkalmazandók az általános képzésre is, amikor az egyik Szerződő Fél segélycsapatai
belépnek a másik Szerződő Fél területére és ott tartózkodnak.

8. Cikk
A felszerelések és a segélyszállítmány be- és kivitele veszélyhelyzet esetén
(1) A veszélyhelyzet megszüntetésére irányuló segítségnyújtást szolgáló felszerelések és a katasztrófa-elhárításhoz
szükséges erőforrások vám- és illetékmentesen kerülnek bevitelre a segítséget kérő Szerződő Fél államának
területére és kivitelre annak területéről, a mindkét Szerződő Fél államának területén hatályos nemzeti jogszabályok
szerinti eljárás alapján.
(2) A felszerelések és a katasztrófa-elhárításhoz szükséges erőforrások vámkezelése egyszerűsített eljárás keretében és
a Szerződő Felek illetékes hatóságai által kiadott, a segélycsapat összetételéről tájékoztató értesítésekben foglalt
prioritási sorrend, valamint a behozott és kivitt felszerelések és katasztrófa-elhárításhoz szükséges erőforrások listája
alapján történik.
(3) A segélycsapat kizárólag a felszerelések és a katasztrófa-elhárításhoz szükséges erőforrások bevitelére jogosult.
(4) A katasztrófa-elhárítási művelet befejezését követően a bevitt felszereléseket ki kell vinni a segítséget kérő Fél
államának területéről.
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(5) Az áldozatok sürgős orvosi ellátásának igénye esetén a kábítószert és pszichotróp anyagokat tartalmazó
gyógyszerek meghatározott mennyiségben vihetők be a segítséget kérő Szerződő Fél államának területére.
A gyógyszerek nem adhatók át a segítséget kérő Szerződő Fél részére, és azokat kizárólag képzett egészségügyi
személyzet használhatja fel a segítséget nyújtó Szerződő Fél képviselőinek felügyelete alatt. Azon kábítószert és
pszichotróp anyagokat tartalmazó gyógyszereket, amelyeket nem használtak fel a katasztrófa-elhárítási művelet
során, vissza kell szállítani a segítséget nyújtó Szerződő Fél államának területére.
(6) A kábítószert és pszichotróp anyagokat tartalmazó gyógyszerek be- és kivitelére a Szerződő Felek államaiban
alkalmazandó jogi előírások alkalmazandók.
(7) Ugyanez vonatkozik a közös képzéshez szükséges felszerelések be- és kivitelére.

9. Cikk
Tranzit
(1) Mindkét Szerződő Fél, egyeztetve a megfelelő illetékes hatóságaival, elősegíti a másik Szerződő Fél általi légi
járművel történő szállítást abban az esetben, ha az utóbbi harmadik országnak nyújt segítséget.
(2) A segélycsapat, a felszerelések és a katasztrófa-elhárításhoz szükséges erőforrások közúti szállítására a jelen
Egyezmény 7. és 8. cikkében foglaltak alkalmazandók.

10. Cikk
Kártérítés
(1) A Szerződő Fél a másik Szerződő Féllel szembeni valamennyi kártérítési követeléséről lemond az alábbi esetekben:
a)
ha a segítséget kérő Szerződő Fél valamely természetes vagy jogi személyét és annak vagyonát vagy
a környezetet érő kárt a jelen Egyezmény végrehajtásával összefüggő feladatokat végző segélycsapat
valamely tagja okozta;
b)
a segélycsapat valamely tagjának a jelen Egyezmény végrehajtásával összefüggő feladatok végzése közben
bekövetkező sérülése, egészségkárosodása vagy halála esetén.
(2) A segélycsapat valamely tagja által szándékosan okozott kárt a segítséget nyújtó Szerződő Fél köteles megtéríteni.

11. cikk
Információk bizalmas kezelése
A jelen Egyezmény alapján végzett tevékenység során szerzett információk harmadik félnek csak a Szerződő Felek
előzetes hozzájárulása alapján adhatók át, és csak akkor hozhatók nyilvánosságra, ha erről a Szerződő Felek illetékes
hatóságai előzetesen írásban hozzájárulásukat adták. A jelen Szerződés értelmében személyes adatok nem adhatók
át.

12. cikk
Viták rendezése
A jelen Egyezmény értelmezéséből vagy alkalmazásából eredő esetleges vitákat a Szerződő Felek illetékes hatóságai
tárgyalások útján, szükség esetén, diplomáciai úton rendezik.

13. cikk
Az Egyezmény más nemzetközi Egyezményekhez való viszonya
(1) A jelen Egyezmény rendelkezései nem érintik a Szerződő Felek egyéb két- vagy többoldalú nemzetközi
szerződésekben szereplő kötelezettségvállalásait.
(2) A jelen Egyezmény nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai uniós tagságából,
vagy Magyarország és a Moldovai Köztársaság nemzetközi szervezetekben való tagságából fakadnak.

14. cikk
Hatálybalépés
(1) A jelen Egyezmény azon utolsó értesítés kézhezvételét követő 30. napon lép hatályba, amelyben a Szerződő Felek
kölcsönösen tájékoztatják egymást a hatálybalépéshez szükséges belső jogi eljárások befejeződéséről.
(2) A jelen Egyezmény határozatlan időre szól. Bármelyik Szerződő Fél felmondhatja a jelen Egyezményt. Az Egyezmény
a felmondásról szóló diplomáciai jegyzéknek a másik Szerződő Fél általi kézhezvételét követő három (3) hónap
elteltével veszti hatályát.
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(3) A Szerződő Felek a jelen Egyezményt közös megegyezéssel módosíthatják. A jelen Egyezmény módosításai a jelen
cikk (1) bekezdésében meghatározott eljárás szerint lépnek hatályba.
Készült New Yorkban, 2017. év szeptember hó 20. napján, két eredeti példányban, magyar, román és angol nyelven,
valamennyi szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol szöveg az irányadó.”

“AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
ON THE COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE IN THE EVENT OF DISASTERS
The Government of Hungary and the Government of the Republic of Moldova (hereinafter referred to as the
Contracting Parties)
–
–
–

desiring to contribute to strengthening and deepening the friendly relations between the two countries,
convinced that the prevention of natural and man-made disasters, and the cooperation for the sake of
granting mutual assistance to each other in disasters are the joint interests of the Contracting Parties,
recognizing that disasters pose severe threats to both Contracting Parties and their neighbouring countries

have agreed as follows:

Article 1
Objective of the Agreement
(1) Under this Agreement, the Contracting Parties shall cooperate in the prevention of natural and man-made disasters,
as well as mitigating disaster effects, in accordance with their effective national legislations, and granting mutual
assistance to each other in case of disasters.
(2) The cooperation of the Contracting Parties determined in paragraph (1) of Article 1 shall include the following:
a)
Granting mutual assistance, rendering available equipment to the requesting Party in order to prevent and
manage disasters;
b)
Exchange of information on sources of hazards that may generate disasters and on their consequences,
particularly in the cases when these may affect the territory of the state of the Requested Party;
c)
Examination of the causes of disasters and assessment of their consequences on request of the Contracting
Parties;
d)
Organizing and conducting joint exercises;
e)
Exchange of experience on forecasting, preventing and assessing disasters, and sharing scientific, technical
and practical lessons learnt, to the possible extent of the Parties;
f)
Arranging conferences, study trips, scientific programs and professional courses, cooperation between the
competent authorities and interested institutions of the Contracting Parties.

Article 2
Definitions
For the purposes of this Agreement the terms are defined as follows:
a)
“Disaster” – an event caused by natural causes or human activities, with the exception of war, in a specific
area or facility including serious accidents, which severely jeopardize or seriously affect human life and/
or human health, material goods or the environment, and require exceptional measures to mitigate and
eliminate its consequences;
b)
„The Requesting Party” – The Contracting Party that turns to the other Contracting Party with a request for
assistance.
c)
„The Assisting Party” The Contracting Party that meets the request of the other Contracting Party for
assistance.
d)
„Rescue teams” Experts or groups of experts designated to provide assistance by the Party providing
assistance having adequate professional qualifications and equipment including search and rescue dogs.
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„Equipment” Materials, technical assets and means of transportation made available and required for
providing assistance, the rescue equipment of the rescue teams and the materials required for their
operation and the material goods satisfying the personal needs of those participating in assistance.
„Aid deliveries” All the material goods of primary importance used to mitigate the consequences of disasters
delivered with a view to be distributed free of charge to the population affected by the disaster.
„Assistance” Help provided for the prevention of disasters mitigating and eliminating their consequences
and for rescue operations, sending rescue teams, equipment and aid deliveries, providing services and
transferring the necessary information.
„Personal data” Information of any kind concerning any identified or identifiable natural person. For the
purposes of this Agreement, these shall include the surname and any given names, date of birth, address and
data pertaining to vocation, qualifications, place of work and, when needed, health condition.
„Transit state” means the Contracting Party, through the territory of which the rescue teams, individual
experts, as well as the equipment and objects of assistance, shall transit, for the purpose of provision of
assistance to Third Party,

Article 3
Competent Authorities
(1) The Contracting Parties empower their competent authorities for the implementation of this Agreement. In
cooperation areas determined in Article 1 hereof, the following shall be the authorities for maintaining direct
contact:
–
For the Hungarian Party: National Directorate General for Disaster Management, the Ministry of Interior;
–
For the Moldavian Party: Civil Protection and Emergency Situations Service, Ministry of Internal Affairs.
(2) For the sake of implementing the provisions of this Agreement, the competent authorities determined in paragraph
1 hereof may enter into direct contact with each other.
(3) To this end, the Contracting Parties shall mutually notify each other on the changes of data of the competent
authorities, persons and organisations designated as points of contact.

Article 4
Subjects of cooperation
The Contracting Parties shall facilitate and encourage all forms of mutual cooperation between their authorities,
governmental, municipal and non-governmental organizations in order to achieve the aims of this Agreement.

Article 5
Request for assistance
(1) The granting of assistance shall take place only at the direct written request of the competent authorities
designated under Article 3 under the effective national legislation of the States of the Contracting Parties.
(2) The requesting Party shall inform the Assisting Party on the nature and extent of the emergency, on the occurred or
expected consequences, as well as on the nature and form of the assistance requested.
(3) The Assisting Party shall inform the Requesting Party, without delay, but not later than 24 (twenty four) hours after
receiving the request for assistance, on its reply and response capabilities.

Article 6
Assistance costs
(1) The Assisting Party shall bear all emergency response-related assistance costs, including the costs of transportation
of the rescue team and equipment to the territory of the state of the Requesting Party and the return costs after the
completion of the mission, unless the Parties agree to share the costs according to the bilateral cost report, signed
by the competent authorities of the Parties.
(2) The provisions of the paragraph 1 of the present Article shall not be applicable, if the assistance costs are fully or
partially covered by the Requesting Party or donor countries, international organizations or non-governmental
organizations.
(3) During the response operations, the Requesting Party shall, at its own expense, provide logistical support and
necessary medical assistance to his rescue team.
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Article 7
Procedures for border crossing of the rescue teams and its presence in the territory of the Requesting
Party
(1) In order to ensure effectiveness and timely operation, rescue team members to provide assistance shall cross the
state border by way of simplified procedure. The leader of the rescue teams shall submit at the border crossing
point valid travel documents confirming identity, a list of the members of the rescue teams, a list of equipment
and emergency response resources, a valid appropriate health insurance of the team members, a document issued
by the competent authority of the Assisting Party confirming the powers conferred to the leader of the response
team (or an individual expert), as well as a written request by the Requesting Party; and in case of transit: a written
assistance request by a third country.
(2) The members of the rescue teams shall be granted priority border-crossing at international border checkpoints.
The border and customs checks of an aircraft shall be effected at the international airports or other landing sites as
determined in advance.
(3) The groups of cynologist that are part of the rescue teams shall cross the border of the Requesting Party and stay in
the territory of the Requesting Party under quarantine rules, applicable in the territory of this country.
(4) The members of the rescue teams staying in the territory of the Requesting Party shall comply with the legal
requirements applicable in that country. Labour relations of these individuals as well as other related issues shall be
subject to the national legislation in force in the territory of the state of the Assisting Party.
(5) The rescue team, equipment and emergency response resources shall be carried by road, rail, water or air transport.
(6) Vehicles must be insured under the national legislation applicable in the territory of the state of the Assisting Party.
(7) The provisions of this Article shall also apply to general training, when the rescue teams of one Party enters the
territory of the other Party, and stays there.

Article 8
Import and export of equipment and emergency response resources in the event of an emergency
(1) Equipment and emergency response resources shall be imported into the territory of the state of the Requesting
Party and exported from the territory of the Assisting Party for the purpose of rendering assistance in elimination
of an emergency and shall be exempted from customs duties and taxes following the procedure established by
national legislation in force in the territory of the state of each Party.
(2) Customs clearance of the equipment and emergency response resources shall be subject to the simplified
procedure and order of priority based on notices issued by competent authorities of the Contracting Parties,
containing information on the composition of the rescue team and a list of imported or exported equipment and
emergency response resources.
(3) The rescue team shall have the right to import only equipment and emergency response resources.
(4) Once the response operation is complete, the imported equipment should be exported from the territory of the
state of the Requesting Party.
(5) In case of need to provide emergency medical aid to victims, a fixed amount of pharmaceuticals containing narcotic
and psychotropic substances shall be allowed to be imported into the territory of the state of the Requesting Party.
The pharmaceuticals cannot be transferred to the Requesting Party, and they shall be used only by the qualified
medical personnel of the rescue team under the supervision of the representatives of the Requesting Party.
The pharmaceuticals containing narcotic and psychotropic substances that have not been used for the response
operations shall be exported to the territory of the state of the Assisting Party.
(6) Imports and exports of pharmaceuticals containing narcotic and psychotropic substances shall be subject to the
legal requirements applicable in the territories of the states of the Parties.
(7) This Article shall also apply to imports and exports of equipment needed for joint training.

Article 9
Transit
(1) Each Contracting Party, in consultation with their respective public authorities, shall grant air transit to the other
Party, when the latter provides assistance to a third country.
(2) A transit by road of the rescue teams, equipment and emergency response resources shall be subject to the
provisions of Article 7 and 8 of the present Agreement.
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Article 10
Damage compensation
(1) The Contracting Party shall waive all claims for damages by the other Party in the following cases:
a)
where damage is caused to a natural or legal person of the Requesting Party, as well as to their property or
to the environment by a member of the rescue team or individual experts that carries out tasks related to the
implementation of this Agreement;
b)
where injury, health damage or death of a member of the rescue team happens while carrying out tasks
related to the implementation of this Agreement.
(2) A deliberate damage caused by a member of the rescue team experts must be compensated by the Assisting Party.

Article 11
Information confidentiality
The information collected in the course of activities under this Agreement may only be transferred to a third party
by the prior consent of the Contracting Parties and may only be made public/disclosed in case of the prior written
consent of the competent authorities of the Contracting Parties. Personal data shall not be transmitted under this
Agreement.

Article 12
Settlement of dispute
Any dispute that may arise from the interpretation or application of this Agreement shall be settled by the competent
authorities of the Contracting Parties by way of negotiations or, in case of need, through diplomatic channels.

Article 13
Relation of the Agreement to other international agreements
(1) The provisions of this Agreement shall not affect the commitments of the Contracting Parties set forth in other
bilateral or multilateral international agreements.
(2) This agreement shall not affect the obligations which may arise from the membership of Hungary in the European
Union, or the obligations of Hungary and the Republic of Moldova which may arise from their membership in
international organizations.

Article 14
Entry into force
(1) This Agreement shall enter into force on the 30th (thirtieth) day after the receipt of the last notification in which the
Contracting Parties mutually inform each other on the completion of the internal legal procedures required for its
entry into force.
(2) This Agreement is concluded for an indefinite period. Either of the Contracting Parties may terminate this
Agreement. The Agreement shall lose effect after 3 (three) months from the day when the diplomatic note on the
termination is received by the other Contracting Party.
(3) The Contracting Parties may amend this Agreement by mutual consent. The amendment of this Agreement shall
enter into force in accordance with the procedure according to paragraph 1 of this Article.
Done in New York, on the 20th day of September 2017 year, in two original copies, in Hungarian, Romanian and
English languages, all texts being equally authentic. In case of dispute, the English language text shall prevail.”
4. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § és a 3. § az Egyezmény 14. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) Az Egyezmény, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak
ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

5. §		
Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter
gondoskodik.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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Kormányrendeletek

A Kormány 26/2019. (II. 28.) Korm. rendelete
a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító
Zártkörűen Működő Részvénytársaság működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi
XLII. törvény 26. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról
szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról
szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló
85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Áruexport e rendelet szerint akkor finanszírozható, ha a külkereskedelmi szerződés alapján teljesített ügylet
keretében kiszállításra kerülő áruk legalább fele magyar származásúnak minősül, amely feltétel teljesülését
az Eximbank a belső szabályzatában foglaltak szerint ellenőrzi. A külkereskedelmi tevékenységet folytató
gazdálkodó szervezet az áruk származásának igazolására az Eximbankhoz, refinanszírozás esetén a finanszírozó
pénzügyi intézményhez származási bizonyítványt nyújt be, amelyet az annak kiadására felhatalmazott kamarai
szervtől szerez be. Az áruk magyar származásának megállapítására és tanúsítására a származási bizonyítvány
kiadására felhatalmazott kamarai szerv által alkalmazott, a felhatalmazott kamarai szerv honlapján elérhető
származási szabályokat és a származási bizonyítvány kibocsátására vonatkozó kamarai eljárásrendben foglaltakat
kell alkalmazni.”
(2) Az R1. 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a külkereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet a külkereskedelmi szerződés alapján
ugyanazon vevő részére azonos árumegnevezésű, vámtarifa számú és származási helyű áruk tekintetében, több
alkalommal teljesít áruexportot, az áruk magyar származásának igazolásához elegendő az első áruexport teljesítését
követően az illetékes Kamara által kiállított és külön záradékkal ellátott származási bizonyítványt beszerezni és
azt az Eximbank, refinanszírozás esetén a finanszírozó pénzügyi intézmény részére megküldeni. A záradékkal
ellátott bizonyítvány az abban szereplő – az árumegnevezés, a vámtarifa szám és a származási hely tekintetében
azonos – áru vonatkozásában ugyanazon vevő részére teljesített további áruexport tekintetében is megfelelően
igazolja annak magyar származását. Amennyiben a záradékkal ellátott származási bizonyítványon szereplő áru
megnevezésében, vámtarifa számában vagy származási helyében, illetve a vevő személyében változás következik
be, a külkereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet a változást követő első exportjára vonatkozóan
az illetékes kamarai szervtől új származási bizonyítványt szerez be, és azt az Eximbankhoz, refinanszírozás esetén
a finanszírozó pénzügyi intézményhez nyújtja be.”
(3) Az R1. 6. § (11) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E § vonatkozásában külkereskedelmi szerződésnek minősül)
„b) ha a teljesítés helye szerinti ország irányadó jogszabályai értelmében a belföldi gazdálkodó szervezet az adott
országban nem jogosult a teljesítésre, úgy az adott ország joga szerint alapított gazdasági társaság, vagy”
(által aláírt, a magyar származású export mértékét is tartalmazó érvényes szerződés.)
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2. §		
Az R1. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § A kamatkiegyenlítés alapjául szolgáló bázisköltséget az Eximbank javaslatára a CIRR Bizottság negyedévente
határozza meg a megelőző negyedév utolsó hónapjának 25. napjáig. A CIRR Bizottság által megállapított banküzemi
költség nem haladhatja meg a jóváhagyott üzleti tervben szereplő mértéket. Minden hitel-, pénzkölcsön- és
követelésvásárlási szerződés kamatkiegyenlítésénél az adott negyedévben érvényes bázisköltség mértékét kell
alkalmazni, kivéve, ha az adott hitel-, pénzkölcsön- és követelésvásárlási szerződés kamatkiegyenlítésére a Kormány
egyedi döntése szerinti esetben az Eximbank javaslatára a CIRR Bizottság egyedi bázisköltséget határoz meg.”
3. §		
Az R1.
a)
6. § (2), (7) és (7a) bekezdésében az „az egészségbiztosítási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatal által kiállított dokumentumokkal alátámasztottan igazolja” szövegrész helyébe
az „a biztosítotti jogviszony nyilvántartásért felelős szerv által kiállított igazolással támasztja alá” szöveg,
b)
6. § (3) bekezdésében a „származási igazolást” szövegrész helyébe a „magyar hányad igazolást” szöveg
lép.

2. A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére,
a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről
szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
4. §

(1) A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető
kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 312/2001. (XII. 28.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (1) bekezdés y) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„y) külföldi székhelyű hitelbiztosító: minden olyan nemzetközi szervezet, amely vagy a Berni Unió tagja, vagy
legalább befektetési kategóriájú külső hitelminősítéssel rendelkező biztosító, vagy viszontbiztosító, vagy
exporthitel-ügynökség, amely a rá irányadó jog szabályai szerint jogosult biztosítási vagy viszontbiztosítási vagy
exporthitel-ügynökségi tevékenységet végezni;”
(2) Az R2. 2. § (1) bekezdése a következő z) és zs) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„z) export szerződéses értéke: a vevő által vagy nevében az exportált árukért és szolgáltatásokért fizetendő, helyi
költséget nem tartalmazó összeg;
zs) helyi költség: a vevő országában felmerülő, azon árukért és szolgáltatásokért fizetendő, az exportőr
képviselőjének a vevő országában fizetendő jutalékát nem tartalmazó kiadás, amely az exportőr szerződésének
teljesítéséhez vagy az exportőr szerződését magában foglaló projekt megvalósításához szükséges.”

5. §

(1) Az R2. 7. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Áruexport esetén
a) az OECD Megállapodás hatálya alá tartozó közép- és hosszú lejáratú ügyletek keretében a Mehib Rt.
kockázatviselésének feltétele, hogy a kockázatvállalása akkor terjedhet ki legfeljebb az OECD Megállapodásban
foglalt mértékig (ideértve az idegen tartalmat és a helyi költséget), ha a külkereskedelmi szerződésben az export
szerződéses értékének legalább fele – a (7) bekezdésben foglaltak teljesülése esetén legalább 25%-a – magyar
származásúnak minősül, amit a Mehib Rt. a belső szabályzataiban előírt módon ellenőriz;
b) rövidlejáratú ügyletek tekintetében a Mehib Rt. kockázatvállalása az idegen tartalomra akkor terjedhet
ki, ha a külkereskedelmi szerződés keretében kiszállított áruk legalább fele – a (7) bekezdésben foglaltak
teljesülése esetén legalább 25%-a – magyar származásúnak minősül, amely feltétel teljesülését a Mehib Rt. belső
szabályzatában foglaltak szerint ellenőriz.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjaiban foglalt esetekben a részteljesítést elfogadottnak kell tekinteni, ha
az áruexport részteljesítéskori tényleges magyar hányad mértéke megfelel a biztosítási kötvényben előre
meghatározott teljesítési ütemterv szerinti magyar hányadnak. Amennyiben a biztosítási kötvény nem
tartalmazza az áruexport teljesítési ütemtervét, és a külkereskedelmi szerződés keretében megvalósuló áruexport
az e bekezdésben előírt magyar hányadot nem éri el, a Mehib Rt. kockázatvállalása – a (7) bekezdésben foglalt
kivétellel – csak a tényleges magyar hányadra terjedhet ki.
(3) A külkereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet az áruk származásának az igazolására a Mehib
Rt. részére a biztosítási szerződésben előírt módon származási bizonyítványt nyújt be, amelyet az annak kiadására
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felhatalmazott kamarai szervtől szerez be. Az áruk magyar származásának megállapítására és tanúsítására
a származási bizonyítvány kiadására felhatalmazott kamarai szerv által alkalmazott, a felhatalmazott kamarai
szerv honlapján elérhető származási szabályokat és a származási bizonyítvány kibocsátására vonatkozó kamarai
eljárásrendben foglaltakat kell alkalmazni.
(4) Ha a külkereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet a külkereskedelmi szerződés alapján
ugyanazon vevő részére azonos árumegnevezésű, vámtarifa számú és származási helyű áruk tekintetében több
alkalommal teljesít áruexportot, az áruk magyar származásának igazolásához elegendő az első áruexport teljesítését
követően az illetékes kamara által kiállított és külön záradékkal ellátott származási bizonyítványt beszerezni
és a Mehib Rt. részére megküldeni. A záradékkal ellátott bizonyítvány az abban szereplő – az árumegnevezés,
a vámtarifa szám és a származási hely tekintetében azonos – áru vonatkozásában ugyanazon vevő részére teljesített
további áruexport tekintetében is megfelelően igazolja annak magyar származását.
(5) Amennyiben a záradékkal ellátott származási bizonyítványon szereplő áru megnevezésében, vámtarifa
számában vagy származási helyében, illetve a vevő személyében változás következik be, a biztosított a változást
követő első exportjára vonatkozóan az illetékes kamarai szervtől új származási bizonyítványt szerez be, és azt
a Mehib Rt. részére megküldi.”
(2) Az R2. 7. § (11) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1)–(8) bekezdésben foglaltak alkalmazása során külkereskedelmi szerződésnek minősül]
„b) ha a teljesítés helye szerinti ország irányadó jogszabályai értelmében a belföldi gazdálkodó szervezet az adott
országban nem jogosult a teljesítésre, úgy az adott ország joga szerint alapított gazdasági társaság, vagy”
(által aláírt, a magyar származású export mértékét is tartalmazó érvényes szerződés.)
(3) Az R2. 13. §-a és az azt megelőző alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„Díjvisszatérítési tartalék
13. § (1) A Mehib Rt. a forgalmi típusú módozatok keretében végzett biztosítási tevékenységéhez kapcsolódóan
díjvisszatérítési tartalékot képezhet. A díjvisszatérítési tartalék a biztosítási szerződés szerint a biztosítottnak adható,
feltételekhez kötött díjvisszatérítés fedezetére szolgál.
(2) A díjvisszatérítési tartalékot a tárgyév mérleg fordulónapjával az érvényben levő szerződések alapján kell
megképezni. Ha valamely szerződésnél a mérlegforduló napján rendelkezésre álló információk alapján a biztosítási
időszak végén a díjvisszatérítés feltételei várhatóan fennállnak, akkor tartalékként a kötvény időszak megszolgált
díjából a várható díjvisszatérítési aránynak megfelelő részt kell megképezni.
(3) A tárgyévben képzett díjvisszatérítési tartalékot a díjvisszatérítés megtörténtekor fel kell használni, a tartalék
fennmaradó részét pedig legkésőbb a tárgyévet követő év mérleg fordulónapján a szükséges szintre kell
módosítani.
(4) A díjvisszatérítési tartalék tárgyévi meghatározásának számítási módját és tárgyévi alakulását az éves beszámoló
kiegészítő mellékletében kell összesítve bemutatni.
(5) A Mehib Rt. díjvisszatérítési tartalék számítási módját és a felhasznált adatokat egyértelműen dokumentálja.
A tartalék képzési szabályait a biztosító által készített tartalékolási szabályzat tartalmazza.”
6. §		
Az R2.
a)
7. § (2) bekezdésében az „az egészségbiztosítási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal
által kiállított dokumentumokkal alátámasztottan igazolja” szövegrész helyébe az „a biztosítotti jogviszony
nyilvántartásért felelős szerv által kiállított igazolással támasztja alá” szöveg,
b)
7. § (3) bekezdésében a „származási igazolást” szövegrész helyébe a „magyar hányad igazolást” szöveg
lép.

3. A Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák,
valamint a deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes
szabályairól szóló 435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
7. §

(1) A Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, valamint a devizaés kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes szabályairól szóló 435/2012. (XII. 29.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az exporthitel garancia alapját képező export ügylet érték alapján a belföldi gazdálkodó szervezet által
teljesített exportügylet keretében kiszállított áruk legalább felének magyar származásúnak kell minősülnie, amely
feltétel teljesülését az Eximbank a belső szabályzatában foglaltak szerint ellenőrzi. A külkereskedelmi tevékenységet
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folytató gazdálkodó szervezet az áruk származásának az igazolására az Eximbankhoz, refinanszírozás esetén
a finanszírozó pénzügyi intézményhez származási bizonyítványt nyújt be, amelyet az annak kiadására felhatalmazott
kamarai szervtől szerez be. Az áruk magyar származásának megállapítására és tanúsítására a származási
bizonyítvány kiadására felhatalmazott kamarai szerv által alkalmazott, a felhatalmazott kamarai szerv honlapján
elérhető származási szabályokat és a származási bizonyítvány kibocsátására vonatkozó kamarai eljárásrendben
foglaltakat kell alkalmazni.”
(2) Az R3. 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a külkereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet a külkereskedelmi szerződés alapján
ugyanazon vevő részére azonos árumegnevezésű, vámtarifa számú és származási helyű áruk tekintetében,
több alkalommal teljesít áruexportot, az áruk magyar származásának igazolásához elegendő az első áruexport
teljesítését követően az illetékes kamara által kiállított és külön záradékkal ellátott származási bizonyítványt
beszerezni és azt az Eximbank, refinanszírozás esetén a finanszírozó pénzügyi intézmény részére megküldeni.
A záradékkal ellátott bizonyítvány az abban szereplő – az árumegnevezés, a vámtarifa szám és a származási hely
tekintetében azonos – áru vonatkozásában ugyanazon vevő részére teljesített további áruexport tekintetében is
megfelelően igazolja annak magyar származását. Amennyiben a záradékkal ellátott származási bizonyítványon
szereplő áru megnevezésében, vámtarifa számában vagy származási helyében, illetve a vevő személyében
változás következik be, úgy a külkereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet a változást követő első
exportjára vonatkozóan az illetékes kamarai szervtől új származási bizonyítványt szerez be, és azt az Eximbankhoz,
refinanszírozás esetén a finanszírozó pénzügyi intézményhez nyújtja be.”
(3) Az R3. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Szolgáltatásexporthoz e rendelet alapján akkor nyújtható garancia, ha a szolgáltatást nyújtó belföldi gazdálkodó
szervezet vagy annak az exportált szolgáltatás nyújtásában részt vevő, belföldi gazdálkodó szervezetnek minősülő
alvállalkozója által foglalkoztatottak több mint fele olyan személy, aki a társadalombiztosítás ellátásaira és
a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény, illetve a kisadózó vállalkozások
tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szabályai szerint vele biztosítási kötelezettséggel járó
jogviszonyban áll. A szolgáltatást nyújtó az e bekezdésben foglalt feltételeknek való megfelelést a biztosítotti
jogviszony nyilvántartásért felelős szerv által kiállított igazolással támasztja alá. A feltételek megvalósulását
az Eximbank a belső szabályzatában foglalt eljárásnak megfelelően ellenőrzi.”
8. §		
Az R3. 11. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Eximbank akkor vállalhat kereskedelmi garanciát, ha)
„c) egy ügylettel kapcsolatosan az Eximbank által vállalt kereskedelmi garanciák együttes mértéke nem haladja meg
a kereskedelmi ügylet szerződéses értékének 80%-át, továbbá”
9. §		
Az R3.
a)
4. § (3) bekezdésében a „származási igazolást” szövegrész helyébe a „magyar hányad igazolást” szöveg,
b)
4. § (6) bekezdésében az „az egészségbiztosítási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal
által kiállított dokumentumokkal alátámasztottan igazolja” szövegrész helyébe az „a biztosítotti jogviszony
nyilvántartásért felelős szerv által kiállított igazolással támasztja alá” szöveg
lép.

4. Záró rendelkezés
10. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

A honvédelmi miniszter 4/2019. (II. 28.) HM rendelete
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 3., 9. és 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §

(1) A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.)
HM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Állományilletékes parancsnoki jogkört gyakorol)
„a) a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezet állománya tekintetében a szervezet vezetője,”
(2) Az R. 3. § (2) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Állományilletékes parancsnoki jogkört gyakorol)
„j) a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: HM) állománya és a miniszter közvetlen alárendeltségébe
tartozó szervezet vezetője tekintetében a HM közigazgatási államtitkára (a továbbiakban: HM KÁT).”

2. §		
Az R. 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az állomány Tábori Lelkészi Szolgálat állományába tartozó tagja tekintetében a miniszter hatáskörébe tartozó
munkáltatói döntések esetén a javaslattételi jogkört – az MH PK előzetes egyetértésével – a HM parlamenti
államtitkára gyakorolja.”
3. §		
Az R. 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
4. §		
Az R. 5. § (2) bekezdésében az „esetén” szövegrész helyébe az „esetén, a (3) bekezdésben foglaltak kivételével,”
szöveg lép.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Dr. Benkő Tibor s. k.,

		
		

honvédelmi miniszter

1. melléklet a 4/2019. (II. 28.) HM rendelethez
1. Az R. 4. mellékletében foglalt A) táblázat 19. és 20. sora helyébe a következő sorok lépnek:
(A
1.
2.

B

Besorolási

Rendszeresített

kategória

rendfokozat

„19.

17.

dandártábornok

20.

18.

vezérőrnagy

C

D
III. Besorolási osztály

Általános

Speciális előmeneteli

előmeneteli rend

rend

katonai
főreferens (K)

E

F
VI. Besorolási osztály

Általános előmeneteli rend

Speciális előmeneteli
rend)

főosztályvezető (K);
titkárságvezető (K);
vezető katonai
főreferens (K);
főosztályvezető (K);
titkárságvezető (K);

”

2. Hatályát veszti az R. 4. mellékletében foglalt A) táblázat E:18 mezőjében a „főosztályvezető-helyettes (K);” szövegrész.
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 61/2019. (II. 28.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
dr. Ternák Gábor rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem
Magyarország abujai nagykövetségének a vezetésére, valamint Magyarországnak a Benini Köztársaságban,
a Kameruni Köztársaságban és a Közép-afrikai Köztársaságban való képviseletére kapott megbízása alól.
Budapest, 2018. április 6.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. április 16.
		
		

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/01646-2/2018.

A köztársasági elnök 62/2019. (II. 28.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
dr. Beer Sándor Györgyöt kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté, és megbízom Magyarország abujai
nagykövetségének a vezetésével, valamint Magyarországnak a Benini Köztársaságban, a Kameruni Köztársaságban,
a Közép-afrikai Köztársaságban és a Gaboni Köztársaságban való képviseletével.
Budapest, 2018. április 6.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. április 16.
		
		

KEH ügyszám: KEH/01647-2/2018.

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter
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A köztársasági elnök 63/2019. (II. 28.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
Csaba Gábor rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem Magyarország
szöuli nagykövetségének a vezetésére, valamint Magyarországnak a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban való
képviseletére kapott megbízása alól.
Budapest, 2018. június 18.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. június 20.
		
		

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/02569-2/2018.

A köztársasági elnök 64/2019. (II. 28.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
dr. Csoma Mózest kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté, és megbízom Magyarország szöuli
nagykövetségének a vezetésével, valamint Magyarországnak a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban való
képviseletével.
Budapest, 2018. június 18.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. június 20.
		
		

KEH ügyszám: KEH/02572-2/2018.

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter
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A köztársasági elnök 65/2019. (II. 28.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
Károlyi Mártont kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté, és megbízom Magyarország tuniszi
nagykövetségének a vezetésével.
Budapest, 2018. június 18.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. június 20.
		
		

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/02573-2/2018.

A köztársasági elnök 66/2019. (II. 28.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
dr. Gruber Attila László rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem
Magyarország canberrai nagykövetségének a vezetésére, valamint Magyarországnak Pápua Új-Guineában való
képviseletére kapott megbízása alól.
Budapest, 2018. június 18.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. június 20.
		
		

KEH ügyszám: KEH/02593-2/2018.

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter
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A köztársasági elnök 67/2019. (II. 28.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
dr. Mikola István Ferenc rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet megbízom Magyarország canberrai
nagykövetségének a vezetésével, valamint Magyarországnak Pápua Új-Guineában való képviseletével.
Budapest, 2018. június 18.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. június 20.
		
		

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/02591-2/2018.

A köztársasági elnök 68/2019. (II. 28.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
dr. Keskeny Ernő rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem
Magyarország kijevi nagykövetségének a vezetésére kapott megbízása alól.
Budapest, 2018. június 18.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. június 20.
		
		

KEH ügyszám: KEH/02594-2/2018.

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter
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A köztársasági elnök 69/2019. (II. 28.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
Íjgyártó István rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet megbízom Magyarország kijevi nagykövetségének
a vezetésével.
Budapest, 2018. június 18.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. június 20.
		
		

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/02592-2/2018.

A köztársasági elnök 70/2019. (II. 28.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
Csillag Ferenc rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – Magyarország rijádi nagykövetségének a vezetésére,
valamint Magyarországnak a Bahreini Királyságban és a Jemeni Köztársaságban való képviseletére kapott
megbízása érintetlenül hagyása mellett – felmentem Magyarországnak az Ománi Szultánságban való képviseletére
kapott megbízása alól.
Budapest, 2018. június 18.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. június 20.
		
		

KEH ügyszám: KEH/02700-2/2018.

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter
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A köztársasági elnök 71/2019. (II. 28.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
dr. Szatmári Tibor rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet megbízom Magyarország maszkati nagykövetségének
a vezetésével.
Budapest, 2018. június 18.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. június 20.
		
		

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/02699-2/2018.

A köztársasági elnök 72/2019. (II. 28.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
dr. Riskó-Nagy Lászlót kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté.
Budapest, 2018. augusztus 20.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. augusztus 28.
		
		

KEH ügyszám: KEH/03471-2/2018.

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter
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A köztársasági elnök 73/2019. (II. 28.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
Szalay-Bobrovniczky Vince rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem
Magyarország helsinki nagykövetségének a vezetésére, valamint Magyarországnak az Észt Köztársaságban való
képviseletére kapott megbízása alól.
Budapest, 2018. szeptember 19.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. október 1.
		
		

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/03994-2/2018.

A köztársasági elnök 74/2019. (II. 28.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
dr. Urkuti Györgyöt kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté, és megbízom Magyarország helsinki
nagykövetségének a vezetésével.
Budapest, 2018. szeptember 19.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. október 1.
		
		

KEH ügyszám: KEH/03996-2/2018.

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter
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A köztársasági elnök 75/2019. (II. 28.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
Pásztor Istvánt kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté.
Budapest, 2018. szeptember 19.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. október 1.
		
		

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/04003-2/2018.

A köztársasági elnök 76/2019. (II. 28.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
Buhajla Józsefet kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté.
Budapest, 2018. szeptember 24.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. október 5.
		
		

KEH ügyszám: KEH/04083-2/2018.

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter
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A köztársasági elnök 77/2019. (II. 28.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
Jancsi Zoltán rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem Magyarország
vilniusi nagykövetségének a vezetésére kapott megbízása alól.
Budapest, 2018. szeptember 24.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. október 5.
		
		

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/04097-2/2018.

A köztársasági elnök 78/2019. (II. 28.) KE határozata
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
Varju Krisztina Dórát kinevezem rendkívüli követté és meghatalmazott miniszterré.
Budapest, 2018. szeptember 26.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. október 5.
		
		

KEH ügyszám: KEH/04144-2/2018.

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter
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A köztársasági elnök 79/2019. (II. 28.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
Nikoletti Antalt kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté.
Budapest, 2018. szeptember 28.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. október 5.
		
		

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/04145-2/2018.

A köztársasági elnök 80/2019. (II. 28.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
Diczházi Gábort kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté, és megbízom Magyarország vilniusi
nagykövetségének a vezetésével.
Budapest, 2018. október 10.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. október 16.
		
		

KEH ügyszám: KEH/04386-2/2018.

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter
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A köztársasági elnök 81/2019. (II. 28.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
Márky Zoltánt kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté.
Budapest, 2018. október 23.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. november 7.
		
		

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/04563-2/2018.

A köztársasági elnök 82/2019. (II. 28.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
dr. Horváth Gellért Tamást kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté.
Budapest, 2018. október 23.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. november 7.
		
		

KEH ügyszám: KEH/04564-2/2018.

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter
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A köztársasági elnök 83/2019. (II. 28.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
dr. Cséfalvay Zoltán rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem
Magyarország Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet mellett működő párizsi Állandó Képviseletének,
valamint Magyarország Állandó UNESCO Képviseletének a vezetésére kapott megbízása alól.
Budapest, 2018. november 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. november 27.
		
		

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/04973-2/2018.

A köztársasági elnök 84/2019. (II. 28.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
Sági Gábor rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem Magyarország
addisz-abebai nagykövetségének a vezetésére, valamint Magyarországnak a Dzsibuti Köztársaságban és
az Egyenlítői-guineai Köztársaságban való képviseletére kapott megbízása alól.
Budapest, 2018. november 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. november 27.
		
		

KEH ügyszám: KEH/04976-2/2018.

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter
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A köztársasági elnök 85/2019. (II. 28.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
Koppány Attilát kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté, és megbízom Magyarország addisz-abebai
nagykövetségének a vezetésével, valamint Magyarországnak a Dzsibuti Köztársaságban és az Egyenlítői-guineai
Köztársaságban való képviseletével.
Budapest, 2018. november 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. november 27.
		
		

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/04979-2/2018.

A köztársasági elnök 86/2019. (II. 28.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
dr. Törő Csabát kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté.
Budapest, 2018. november 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. november 27.
		
		

KEH ügyszám: KEH/04978-2/2018.

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter
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A köztársasági elnök 87/2019. (II. 28.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
Kiss Gábor rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem Magyarország
ankarai nagykövetségének a vezetésére, valamint Magyarországnak az Afganisztáni Iszlám Köztársaságban való
képviseletére kapott megbízása alól.
Budapest, 2018. november 30.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. december 3.
		
		

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/05222-2/2018.

A köztársasági elnök 88/2019. (II. 28.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
Mátis Viktort kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté, és megbízom Magyarország ankarai
nagykövetségének a vezetésével, valamint Magyarországnak az Afganisztáni Iszlám Köztársaságban való
képviseletével.
Budapest, 2018. november 30.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. december 3.
		
		

KEH ügyszám: KEH/05225-2/2018.

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter
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A köztársasági elnök 89/2019. (II. 28.) KE határozata
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
András Pált kinevezem rendkívüli követté és meghatalmazott miniszterré.
Budapest, 2018. december 17.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. december 20.
		
		

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/05471-2/2018.

A köztársasági elnök 90/2019. (II. 28.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
Forrai Kristóf János rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet megbízom Magyarország tallinni nagykövetségének
a vezetésével.
Budapest, 2018. december 17.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. december 20.
		
		

KEH ügyszám: KEH/05505-2/2018.

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter
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A köztársasági elnök 91/2019. (II. 28.) KE határozata
határozott időre szóló rendkívüli követ és meghatalmazott miniszteri kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
Dr. Fülöp Zsoltot 2019. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő időtartamra kinevezem rendkívüli
követté és meghatalmazott miniszterré.
Budapest, 2018. december 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. január 9.
		
		

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/05760-2/2018.

A köztársasági elnök 92/2019. (II. 28.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
hozzájárulok Idibek Kalandar rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Tádzsik Köztársaság magyarországi
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, bécsi székhellyel.
Budapest, 2018. szeptember 17.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. szeptember 20.
		
		

KEH ügyszám: KEH/03930-2/2018.

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter
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A Kormány 1070/2019. (II. 28.) Korm. határozata
a hazai kommunikációért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
1. A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 12. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a hazai kommunikációs feladatok ellátására Hollik Istvánt a 2019. február 18. napjától
2021. február 17. napjáig terjedő időtartamra kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.
2. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében eljárva
a)
gondoskodik a Kormány tagjai és az államtitkárok nyilvános sajtóeseményeinek, sajtótájékoztatóinak
előkészítéséről,
b)
előkészíti és megszervezi a kormányzati döntésekkel kapcsolatos hazai sajtótájékoztatókat,
c)
tájékoztatja a hazai tömegkommunikációs szerveket, hírügynökségeket a Kormány tevékenységéről,
d)
tartja a kapcsolatot a hazai újságírókkal és szerkesztőségekkel.
3. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatköre ellátásáért a központi államigazgatási szervekről, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 31. § (7) bekezdése szerinti díjazásra és
juttatásokra jogosult.
4. A kormánybiztost az 1. pont szerinti tevékenységének ellátásában a Miniszterelnöki Kabinetirodán működő kétfős
titkárság segíti.
5. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök kabinetfőnöke irányítja.
6. A Kormány felhívja az irányítása alatt álló szerveket, intézményeket, hogy az általános együttműködési kötelezettség
keretében a kormánybiztos feladatának ellátásához szükséges – személyes adatokat nem tartalmazó – adatokat,
információkat, elemzéseket bocsássák a kormánybiztos rendelkezésére.
7. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1071/2019. (II. 28.) Korm. határozata
a KEHOP-4.1.0-15-2016-00016 azonosító számú („Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén
található Natura 2000 területeket bemutató hálózat létrehozása” című) projekt támogatásának növeléséről,
valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány
a)
egyetért a KEHOP-4.1.0-15-2016-00016 azonosító számú, „Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság működési
területén található Natura 2000 területeket bemutató hálózat létrehozása” című projekt (a továbbiakban:
projekt) támogatásának növelésével, az 1. melléklet szerint,
b)
egyetért a projekt a) alpont szerinti többlettámogatásának a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Program 4. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,
c)
egyetért a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2019. március 31.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat D:375 mezőjében a „0,74” szövegrész helyébe
a „0,79” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1.

2.
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1. melléklet az 1071/2019. (II. 28.) Korm. határozathoz
A

B

C

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

KEHOP-4.1.0-152016-00016

Az Őrségi Nemzeti
Park Igazgatóság
működési területén
található Natura 2000
területeket bemutató
hálózat létrehozása

Őrségi Nemzeti Park
Igazgatóság

D
Eredeti támogatás
(bruttó, forint)

734 505 000

E

F

Többlettámogatás

Megnövelt támogatás

legfeljebb

legfeljebb

(bruttó, forint)

(bruttó, forint)

47 537 640

782 042 640

G
Projekt rövid bemutatása

A kedvezményezett a projekt
keretében kívánja létrehozni
a működési területén fekvő
Natura 2000 területeket
egységes szemléletben
bemutató hálózatát,
melynek központi elemeként
Őriszentpéteren
Natura 2000 Fogadóépületet
és Látogatóközpontot létesít.
A Natura 2000 területek
bemutatásához kapcsolódó
kommunikációs akciókban
aktívan részt vevő lakosság
száma 1000 fő.
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A Kormány 1072/2019. (II. 28.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi programok
jóváhagyásáról szóló 1612/2016. (XI. 8.) Korm. határozat módosításáról
1. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi programok
jóváhagyásáról szóló 1612/2016. (XI. 8.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1612/2016. (XI. 8.) Korm. határozat]
1. melléklet
1.1. 2. pontjában foglalt táblázat
1.1.1.
B:7 mezőjében a „4,147” szövegrész helyébe a „4,073” szöveg,
1.1.2.
C:7 mezőjében a „2,718” szövegrész helyébe a „2,792” szöveg,
1.1.3.
E:2 mezőjében a „4,880” szövegrész helyébe az „5,988” szöveg,
1.1.4.
E:3 mezőjében a „2,916” szövegrész helyébe a „3,916,” szöveg,
1.1.5.
E:4 mezőjében a „4,472” szövegrész helyébe a „4,572” szöveg,
1.1.6.
E:5 mezőjében a „7,132” szövegrész helyébe a „7,141” szöveg,
1.1.7.
E:8 mezőjében az „1,802” szövegrész helyébe a „2,702” szöveg,
1.1.8.
E:9 mezőjében a „3,830” szövegrész helyébe a „4,310” szöveg,
1.1.9.
E:11 mezőjében a „4,151” szövegrész helyébe az „5,489” szöveg,
1.1.10. E:12 mezőjében a „2,002” szövegrész helyébe a „2,502” szöveg,
1.1.11. E:16 mezőjében a „2,126” szövegrész helyébe a „2,657” szöveg,
1.1.12. E:18 mezőjében a „3,451” szövegrész helyébe a „4,001” szöveg,
1.1.13. I:2 mezőjében az „1,794” szövegrész helyébe a „2,253” szöveg,
1.1.14. I:6 mezőjében a „0,786” szövegrész helyébe a „0,859” szöveg,
1.1.15. I:19 mezőjében a „0,621” szövegrész helyébe a „0,818” szöveg,
1.1.16. J:11 mezőjében az „1,151” szövegrész helyébe a „2,378” szöveg,
1.1.17. J:19 mezőjében a „0,493” szövegrész helyébe a „0,296” szöveg,
1.1.18. K:2 mezőjében az „1,834” szövegrész helyébe az „1,375” szöveg,
1.1.19. K:6 mezőjében az „1,047” szövegrész helyébe a „0,974” szöveg,
1.1.20. K:11 mezőjében az „1,560” szövegrész helyébe a „0,333” szöveg,
1.1.21. L:2 mezőjében az „5,157” szövegrész helyébe a „4,050” szöveg,
1.1.22. L:3 mezőjében a „3,138” szövegrész helyébe a „2,138” szöveg,
1.1.23. L:4 mezőjében a „4,808” szövegrész helyébe a „4,708” szöveg,
1.1.24. L:5 mezőjében a „7,721” szövegrész helyébe a „7,712” szöveg,
1.1.25. L:8 mezőjében az „1,938” szövegrész helyébe az „1,038” szöveg,
1.1.26. L:9 mezőjében a „4,117” szövegrész helyébe a „3,637” szöveg,
1.1.27. L:11 mezőjében a „4,463” szövegrész helyébe a „3,125” szöveg,
1.1.28. L:12 mezőjében a „2,152” szövegrész helyébe az „1,652” szöveg,
1.1.29. L:16 mezőjében a „2,286” szövegrész helyébe az „1,755” szöveg,
1.1.30. L:18 mezőjében a „3,748” szövegrész helyébe a „3,198” szöveg,
1.1.31. M:2 mezőjében a „0,683” szövegrész helyébe a „0,449” szöveg,
1.1.32. M:8 mezőjében a „0,252” szövegrész helyébe a „0,080” szöveg,
1.1.33. N:2 mezőjében az „1,171” szövegrész helyébe az „1,405” szöveg,
1.1.34. N:8 mezőjében a „0,433” szövegrész helyébe a „0,605” szöveg,
1.2. 3. pontjában foglalt táblázat
1.2.1.
C:6 mezőjében a „49,80” szövegrész helyébe a „48,91” szöveg,
1.2.2.
O:1 mezőjében a „78,00” szövegrész helyébe a „97,00” szöveg,
1.2.3.
O:5 mezőjében a „34,00” szövegrész helyébe a „37,00” szöveg,
1.2.4.
O:18 mezőjében a „27,00” szövegrész helyébe a „47,00” szöveg,
1.2.5.
Q:1 mezőjében a „92,00” szövegrész helyébe a „69,00” szöveg,
1.2.6.
Q:5 mezőjében az „53,00” szövegrész helyébe a „49,00” szöveg,
1.2.7.
Q:10 mezőjében a „79,00” szövegrész helyébe a „17,00” szöveg,
1.2.8.
R:1 mezőjében a „708,00” szövegrész helyébe az „525,00” szöveg,
1.2.9.
R:2 mezőjében a „430,00” szövegrész helyébe a „277,00” szöveg,
1.2.10. R:3 mezőjében a „630,00” szövegrész helyébe a „610,00” szöveg,
1.2.11. R:4 mezőjében az „1000,00” szövegrész helyébe a „999,00” szöveg,
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1.2.12.
1.2.13.
1.2.14.
1.2.15.
1.2.16.
1.2.17.
1.2.18.
1.2.19.
1.2.20.
1.2.21.
1.2.22.
1.2.23.
1.2.24.
1.2.25.
1.2.26.

R:7 mezőjében a „251,00” szövegrész helyébe a „135,00” szöveg,
R:10 mezőjében az „578,00” szövegrész helyébe a „405,00” szöveg,
R:11 mezőjében a „279,00” szövegrész helyébe a „214,00” szöveg,
R:17 mezőjében a „486,00” szövegrész helyébe a „415,00” szöveg,
S:1 mezőjében a „3339,00,” szövegrész helyébe a „2622,00” szöveg,
S:2 mezőjében a „2032,00” szövegrész helyébe az „1384,00” szöveg,
S:3 mezőjében a „3113,00” szövegrész helyébe a „3048,00” szöveg,
S:4 mezőjében a „4999,00” szövegrész helyébe a „4993,00” szöveg,
S:7 mezőjében az „1255,00” szövegrész helyébe a „672,00” szöveg,
S:8 mezőjében a „2666,00” szövegrész helyébe a „2355,00” szöveg,
S:10 mezőjében a „2890,00” szövegrész helyébe a „2023,00” szöveg,
S:11 mezőjében az „1394,00” szövegrész helyébe az „1070,00” szöveg,
S:17 mezőjében a „2427,00” szövegrész helyébe a „2071,00” szöveg,
T:7 mezőjében a „779,00” szövegrész helyébe az „1089,00” szöveg,
U:7 mezőjében a „3892,00” szövegrész helyébe az „5442,00” szöveg

lép.
2. Az 1612/2016. (XI. 8.) Korm. határozat 2. melléklet
2.1. 2. pontjában foglalt táblázat
2.1.1.
C:3 mezőjében a „3,800” szövegrész helyébe az „5,900” szöveg,
2.1.2.
C:8 mezőjében a „0,601” szövegrész helyébe a „0,661” szöveg,
2.1.3.
C:9 mezőjében az „1,794” szövegrész helyébe a „2,044” szöveg,
2.1.4.
C:11 mezőjében a „0,616” szövegrész helyébe a „0,853” szöveg,
2.1.5.
C:13 mezőjében a „2,437” szövegrész helyébe a „2,837” szöveg,
2.1.6.
C:15 mezőjében a „0,956” szövegrész helyébe az „1,356” szöveg,
2.1.7.
C:18 mezőjében a „0,533” szövegrész helyébe a „0,603” szöveg,
2.1.8.
C:21 mezőjében az „1,023” szövegrész helyébe az „1,373” szöveg,
2.1.9.
I:3 mezőjében a „3,615” szövegrész helyébe az „1,515” szöveg,
2.1.10. I:8 mezőjében az „1,231” szövegrész helyébe az „1,171” szöveg,
2.1.11. I:9 mezőjében az „1,929” szövegrész helyébe az „1,679” szöveg,
2.1.12. I:11 mezőjében a „0,662” szövegrész helyébe a „0,425” szöveg,
2.1.13. I:13 mezőjében a „2,620” szövegrész helyébe a „2,220” szöveg,
2.1.14. I:15 mezőjében a „0,902” szövegrész helyébe a „0,503” szöveg,
2.1.15. I:18 mezőjében a „0,573” szövegrész helyébe a „0,503” szöveg,
2.1.16. I:21 mezőjében az „1,099” szövegrész helyébe a „0,749” szöveg,
2.2. 3. pontjában foglalt táblázat
2.2.1.
R:3 mezőjében a „620,00” szövegrész helyébe a „208,00” szöveg,
2.2.2.
R:8 mezőjében a „200,00” szövegrész helyébe a „161,00” szöveg,
2.2.3.
R:9 mezőjében a „264,00” szövegrész helyébe a „230,00” szöveg,
2.2.4.
R:13 mezőjében a „359,00” szövegrész helyébe a „304,00” szöveg,
2.2.5.
R:15 mezőjében a „124,00” szövegrész helyébe a „215,00” szöveg,
2.2.6.
R:18 mezőjében a „79,00” szövegrész helyébe a „69,00” szöveg,
2.2.7.
S:3 mezőjében a „2474,00” szövegrész helyébe az „1037,00” szöveg,
2.2.8.
S:8 mezőjében a „843,00” szövegrész helyébe a „802,00” szöveg,
2.2.9.
S:9 mezőjében az „1320,00” szövegrész helyébe az „1149,00” szöveg,
2.2.10. S:11 mezőjében a „454,00” szövegrész helyébe a „300,00” szöveg,
2.2.11. S:13 mezőjében az „1793,00” szövegrész helyébe az „1519,00” szöveg,
2.2.12. S:15 mezőjében a „618,00” szövegrész helyébe a „345,00” szöveg,
2.2.13. S:18 mezőjében a „393,00” szövegrész helyébe a „345,00” szöveg,
2.2.14. S:21 mezőjében a „752,00” szövegrész helyébe az „513,00” szöveg
lép.
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1073/2019. (II. 28.) Korm. határozata
a Heves város külterületén fekvő földterület beruházási célterületté nyilvánításáról
A Kormány a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja a Heves város közigazgatási területén fekvő, az ingatlannyilvántartás szerinti Heves külterület 043/20 helyrajzi számú földrészletet, valamint az ezen földrészletből
a telekalakítási eljárások végleges befejezését követően kialakított földrészleteket.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1074/2019. (II. 28.) Korm. határozata
a Markaz község külterületén fekvő földterület beruházási célterületté nyilvánításáról
A Kormány a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja a Markaz község közigazgatási területén fekvő, az ingatlannyilvántartás szerint Markaz külterület 0114/14 helyrajzi számú földrészletet, valamint az ezen földrészletből
a telekalakítási eljárások végleges befejezését követően kialakított földrészleteket.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1075/2019. (II. 28.) Korm. határozata
a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben
megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló
1092/2017. (II. 21.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről, valamint
a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes
fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1862/2016. (XII. 27.) Korm. határozat
módosításáról
1. A Kormány
a)
egyetért azzal, hogy a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról
és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról
szóló 1092/2017. (II. 21.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1092/2017. (II. 21.) Korm. határozat] 14. pontja
alapján létrehozott gazdasági társaság helyett az 1092/2017. (II. 21.) Korm. határozat szerinti fejlesztési
feladatok szakmai koordinációját a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(a továbbiakban: MTÜ Zrt.) tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-ban állami tulajdonú Kisfaludy 2030
Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Kisfaludy NZrt.) lássa
el;
b)
egyetért azzal, hogy az 1092/2017. (II. 21.) Korm. határozat szerinti turisztikai fejlesztési feladatok ellátása
érdekében a Felső-szabolcsi, Tokaji Turisztikai Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal
(a továbbiakban: Felső-szabolcsi, Tokaji NZrt.) megkötött támogatási szerződést az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 65/B. § (2) bekezdése
alapján a Felső-szabolcsi, Tokaji NZrt. a Kisfaludy NZrt. részére átruházza, és felhívja a miniszterelnök
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kabinetfőnökét, hogy az MTÜ Zrt. mint kezelő szerv útján gondoskodjon az Ávr. 65/B. § (2) bekezdése szerinti
támogatói hozzájárulás kiadásáról;
Felelős:
a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
2019. március 15.
c)
felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy az MTÜ Zrt. mint kezelő szerv útján gondoskodjon arról, hogy
a Felső-szabolcsi, Tokaji NZrt. a b) alpont szerinti átruházással egyidejűleg mind a támogatások, mind pedig
a működtetésre felhasznált összegek vonatkozásában az MTÜ Zrt. felé tételesen elszámoljon, a Kisfaludy NZrt.
pedig az átvételhez szükséges minden intézkedést megtegyen.
Felelős:
a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
2019. március 31.
2. A Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes
fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1862/2016. (XII. 27.) Korm. határozat
[a továbbiakban: 1862/2016. (XII. 27.) Korm. határozat] 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. A Kormány visszavonja az 1862/2016. (XII. 27.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat 20. és 21. sorát.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1075/2019. (II. 28.) Korm. határozathoz
Az 1862/2016. (XII. 27.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat 19. sora helyébe a következő sor lép:
(A)
(1.)

(Stratégiai fejlesztési irányok)

(B)
(Fejlesztések megnevezése)

(C)
[Indikatív támogatási keret
(Mrd Ft)]

(D)
(Támogatás forrása)

„

19.

A Fertő tó turisztikai
attraktivitásának
fejlesztése
(A Fertő tavi vízitelep
fejlesztése)

Turisztikailag frekventált térségek
integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése
(Fertő tó) – Fertő tó alapinfrastruktúrájának
fejlesztése, vízminőség javítása,
valamint vendégfogadás és szállásadás
infrastruktúrájának megteremtése

23,26

hazai forrás

“

A Kormány 1076/2019. (II. 28.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében Kaposváron megvalósuló tízpályás versenymedencés városi uszoda
beruházás megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról
A Kormány a Magyarország Kormánya és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1803/2015. (XI. 10.) Korm. határozat 8. pont a) alpontjának megvalósítása céljából
1. egyetért a kaposvári tízpályás versenymedencés városi uszoda beruházás (a továbbiakban: beruházás) módosított
műszaki tartalommal történő megvalósításával;
2. az 1. pontban foglaltakra tekintettel egyetért Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) mint kedvezményezett részére – a Modern Városok Program keretében Kaposváron megvalósuló
sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról szóló 1875/2016. (XII. 28.)
Korm. határozat módosításáról szóló 1418/2017. (VI. 28.) Korm. határozat alapján megállapított költségvetési
támogatáson felül – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
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95. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint módosításra kerülő támogatói okirat alapján a 2019. évben
630 555 000 forint többlet költségvetési támogatás biztosításával;
3. egyetért azzal, hogy a beruházás megvalósításához a 2. pontban meghatározott többlet költségvetési támogatás
a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program
jogcímcsoport előirányzat terhére kerüljön biztosításra az Önkormányzat részére;
4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Modern Városok Program Bizottság döntését követően
a támogatói okiratot a 2. pont szerinti többlet költségvetési támogatás biztosítása érdekében módosítsa, és
a fedezet rendelkezésre állásától számított 30 napon belül támogatási előlegként folyósítsa az Önkormányzat
részére.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a támogatói okirat módosítása tekintetében – a Modern Városok Program
Bizottság erre irányuló jóváhagyó döntését követően – azonnal 	
a 2019. évi többlet költségvetési támogatás folyósítása tekintetében a támogatói okirat
hatálybalépését követően, a fedezet rendelkezésre állását követő 30 napon belül
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1077/2019. (II. 28.) Korm. határozata
a Ciprusi Köztársaság Belügyminisztériumának Menekültügyi Szolgálata részére szoftver használati
engedélyének ingyenes átruházásáról
A Kormány, figyelemmel arra, hogy az Európai Unió külső határainak védelme a külső határokkal rendelkező
országokra különös terhet ró
a)
dönt az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés a) pontja és (3) bekezdése,
valamint az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról szóló, 2010. május 19-i 439/2010 (EU)
európai parlamenti és tanácsi rendelet 2., 3., 8. és 14. cikke alapján az államot megillető és a Bevándorlási
és Menekültügyi Hivatal által használt, az 1. melléklet szerinti Tábori Nyilvántartó Programra vonatkozó,
külön megállapodás szerinti ingyenes, nem kizárólagos felhasználás engedélyezéséről a Ciprusi Köztársaság
Belügyminisztériumának Menekültügyi Szolgálata részére;
b)
felhívja a belügyminisztert, hogy az irányítása alatt álló az a) pontban meghatározott szerv
közreműködésével a felhasználási szerződés megkötése céljából vegye fel a kapcsolatot a kijelölt átvevővel,
és gondoskodjon a felhasználási szerződés megkötéséről.
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1077/2019. (II. 28.) Korm. határozathoz
Az ingyenes átruházás keretében az alábbi adatokkal rendelkező szoftver átadására kerül sor:
Szoftver neve

Tábori Nyilvántartó Program

Szoftver verzió száma

Tabor 1.8.4.3 for English

BMH eszköz azonosító szám

39036
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A Kormány 1078/2019. (II. 28.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a Bolgár Köztársaság budapesti
diplomáciai képviseletének ingatlanszükségleteit illető kérdések rendezéséről szóló megállapodás
szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a Bolgár Köztársaság budapesti
diplomáciai képviseletének ingatlanszükségleteit illető kérdések rendezéséről 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 külügyminiszter, hogy a Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
4. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvény tervezetét
a Megállapodás szövegének végleges megállapítását követően haladéktalanul terjessze a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 18/2019. (II. 28.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú oktatási együttműködési
egyezmény és a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú kulturális
együttműködési egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
az emberi erőforrások minisztere és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú oktatási együttműködési
egyezmény létrehozásával;
2. egyetértek továbbá a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú kulturális
együttműködési egyezmény (a továbbiakban együtt: Egyezmények) létrehozásával;
3. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon
részt vevő személyeket kijelölje;
4. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
előálló szövegtervezetet a kézjegyével lássa el;
5. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Egyezmények létrehozásához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
6. felhívom az emberi erőforrások miniszterét, a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert,
hogy az Egyezmények létrehozását követően az Egyezmények szövegének végleges megállapítására való
felhatalmazásról szóló határozatok tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A miniszterelnök 19/2019. (II. 28.) ME határozata
főiskolai tanár kinevezéséről
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § (3) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva
– az emberi erőforrások miniszterének előterjesztésére –
dr. Tóth Etelka Máriát
– 2019. március 15-ei hatállyal –
főiskolai tanárrá kinevezem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 20/2019. (II. 28.) ME határozata
helyettes államtitkár felmentéséről
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 283. § (4) bekezdésének a) pontja és a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 221. § (2) bekezdés c) pontja alapján – az emberi erőforrások
miniszterének javaslatára –
dr. Mészáros Árpád Józsefet, az Emberi Erőforrások Minisztériuma helyettes államtitkárát e tisztségéből
– 2019. február 28-ai hatállyal –
felmentem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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