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III.

Kormányrendeletek

A Kormány 65/2020. (III. 25.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek a nemzetközi szankcióban elrendelt kereskedelmi korlátozás alá eső
termékekhez kapcsolódó finanszírozás engedélyezésével összefüggő módosításáról
A Kormány az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül
helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló
13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet] IV. Fejezete a következő 26/A. §-sal egészül ki:
„26/A. § (1) A nemzetközi szankcióban elrendelt külkereskedelmi korlátozás alá eső termékekhez kapcsolódó
finanszírozást, pénzügyi támogatást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni
Irodája engedélyezi.
(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásban az egyedi exportengedélyezésre vonatkozó szabályok az irányadóak azzal,
hogy a 3. §, az 5. § (1) bekezdése és a 9. § (3) bekezdése nem alkalmazandó, valamint az ügyintézési határidő
10 nap, és a kiadott engedély érvényességi ideje 1 év.
(3) Az (1) és (2) bekezdés alkalmazásában, ahol e rendelet exportőrt említ, azon kérelmezőt, ahol terméket, azon
finanszírozást vagy pénzügyi támogatást, ahol végfelhasználót, azon a finanszírozás vagy pénzügyi támogatás
kedvezményezettjét kell érteni.”
2. §		
A 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet a következő 31/A. §-sal egészül ki:
„31/A. § E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek a nemzetközi szankcióban elrendelt kereskedelmi korlátozás
alá eső termékekhez kapcsolódó finanszírozás engedélyezésével összefüggő módosításáról szóló 65/2020. (III. 25.)
Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 26/A. §-át a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő
eljárásokban is alkalmazni kell.”

2. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló
485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
9. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
(A Kormány a Központi Irányítás szervezetén belül működő Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodát jelöli ki)
„c) az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elfogadott nemzetközi szankcióban elrendelt kiviteli
korlátozás alá eső termékekhez kapcsolódó finanszírozási, pénzügyi támogatási”
(korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv részére meghatározott feladatok ellátására.)

3. Záró rendelkezés
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 66/2020. (III. 25.) Korm. rendelete
a Status Power Invest Korlátolt Felelősségű Társaság 100%-os üzletrészének az MVM Magyar Villamos Művek
Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megvásárlása nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről
A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 97. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény
24/A. §-a alapján a Status Power Invest Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.,
cégjegyzékszám: 01-09-306027) 100%-os üzletrészének az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207–209.; cégjegyzékszám: 01-10-041828) által történő
megszerzését az energiaellátás biztonsága érdekében közérdekből nemzetstratégiai jelentőségű összefonódásnak
minősíti.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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IV.

1575

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint
az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 3/2020. (III. 25.) MEKH rendelete
a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól
szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási
díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 2. és 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának
szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosítása
1. §		
A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló
11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R1.) 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § (1) Azokon az átadási-átvételi pontokon, amelyek vonatkozásában a szállítási rendszerüzemeltető
– az ÜKSZ-ben meghatározott módon – megszakítható kapacitáslekötést vagy – a 459/2017/EU bizottsági
rendelet 3. cikk 25. pontja és 32. cikke szerinti – túlnominálást tesz lehetővé, a megszakítható kapacitás díja
az egyes kapacitástermékek (éves, negyedéves, havi, napi és napon belüli kapacitás) esetén, a (2) bekezdésben
foglaltak kivételével megegyezik a 12–16. §-ban meghatározott, az adott kapacitástermékre vonatkozó szállítási
kapacitásdíjjal.
(2) Amennyiben a 7. mellékletben meghatározott átadási-átvételi pontokon a szállítási rendszerüzemeltető
– az ÜKSZ-ben meghatározott módon – megszakítható kapacitáslekötést tesz lehetővé, a megszakítható kapacitás
díja a havi és napi kapacitástermékek esetén a 14. és 15. §-ban meghatározott, az adott kapacitástermékre
vonatkozó szállítási kapacitásdíjnak a 7. mellékletben meghatározott kedvezménnyel csökkentett mértékével
egyezik meg.
(3) A megszakítható kapacitás ÜKSZ-ben rögzített szabályok szerinti megszakítása esetén a szállítási
rendszerüzemeltető a megfizetett szállítási kapacitásdíj után kompenzációt fizet, kivéve ha a megszakítható
kapacitásért a rendszerhasználó a (2) bekezdés szerinti, a 7. mellékletben meghatározott kedvezménnyel
csökkentett kapacitásdíjat fizette.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott kompenzáció mértéke
a) éves, negyedéves, havi és napi kapacitás megszakítása esetén a megszakítással érintett napokra,
b) az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aac)–aad), aaf )–aag), aai)–aan) alpontjai, valamint ac) alpontja szerinti
átadási-átvételi pontokon alkalmazható napon belüli kapacitás megszakítása esetén a megszakítással érintett
napokra
az adott napi nem megszakítható kapacitásra vonatkozó díj háromszorosa.
(5) A szállítási rendszerüzemeltető az ÜKSZ-ben rögzített szabályok szerint, az 1. § (1) bekezdés r) pontjában
rögzített szerződési időszakban, a 10. §-ban rögzítettek szerint abban az esetben is köteles a megszakítható
kapacitást biztosítani, ha a megszakítható kapacitás megszakítása után fizetett kompenzáció eléri vagy meghaladja
a megszakítható kapacitástermék árának 100%-át.”
2. §		
Az R1. 19. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az aukciós díj megegyezik az aukciós felár, a lekötött kapacitás és az aukció időpontjában már kihirdetett,
a kapacitáshasználat időszakára vonatkozóan hatályos – kedvezmény nyújtása esetén az azzal csökkentett –
szállítási kapacitásdíj szorzatával, amelyet a szállítási kapacitásdíj aukció indulását követő módosítása nem változtat
meg.”
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3. §		
Az R1. a következő 72. §-sal egészül ki:
„72. § A 2020. május 1-jei gáznap kezdetétől a 2020. május 1. napját megelőzően létrejött és 2020. május 1-jei
gáznapra vagy azt követő használati időszakra Beregdaróc 1400 UA>HU pontra szóló kapacitáslekötéseket
a VIP Bereg UA>HU pontra, míg a Beregdaróc 800 HU>UA pontra szóló kapacitáslekötéseket a VIP Bereg HU>UA
pontra vonatkozónak kell tekinteni, és a lekötött kapacitásokért az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aad), illetve
aam) alpontjában meghatározott pontokra vonatkozóan meghatározott kapacitásdíjat kell a rendszerhasználóknak
a szállítási rendszerüzemeltető részére megfizetni.”
4. §		
Az R1. a következő 73. §-sal egészül ki:
„73. § E rendelet 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aad) pontjának és 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont
aam) pontjának a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának
szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és
a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 3/2020. (III. 25.) MEKH
rendelet 5. § a) és b) pontjával módosított rendelkezéseit a 2020. május 1-jei gáznap kezdetétől kell alkalmazni.”
5. §		
Az R1.
a)
1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aad) alpontjában a „Beregdaróc 1400 (UA > HU)” szövegrész helyébe
a „Beregdaróc 1400 (UA > HU) betáplálási és Beregdaróc 800 (HU > UA) kiadási pontokból álló virtuális
rendszer-összekötési pont, VIP Bereg (UA > HU)” szöveg,
b)
1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aam) alpontjában a „Beregdaróc 800 (HU > UA)” szövegrész helyébe
a „Beregdaróc 1400 (UA > HU) betáplálási és Beregdaróc 800 (HU > UA) kiadási pontokból álló virtuális
rendszer-összekötési pont, VIP Bereg (HU > UA)” szöveg,
c)
9. § (3) bekezdés a) pontjában az „ , aal) és aam) alpontjában meghatározott kiadási pontok” szövegrész
helyébe az „alpontjában meghatározott kiadási pont” szöveg,
d)
9. § (3) bekezdés b) pontjában az „aac), aad), aae) és aak)” szövegrész helyébe az „aac) és aae)” szöveg,
e)
19. § (2) bekezdésében a „kiírásának időpontjában hatályos” szövegrész helyébe az „időpontjában már
kihirdetett, a kapacitáshasználat időszakára vonatkozóan hatályos” szöveg
lép.
6. §		
Hatályát veszti az R1. 9. § (3) bekezdés c) pontjában az „és aag)” szövegrész.
7. §		
Az R1. az 1. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

2. A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló
13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosítása
8. §		
A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.)
MEKH rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. melléklet II. f ) pontjában és a 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázatban
a „Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft.” szövegrész helyébe a „Tigáz Földgázelosztó Zrt.” szöveg lép.
9. §		
Az R2. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések
10. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
(2) A 3. §, a 4. §, valamint az 5. § a) és b) pontja 2020. május 1-jén lép hatályba.
		
		

Dr. Dorkota Lajos s. k.,
elnök
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1. melléklet a 3/2020. (III. 25.) MEKH rendelethez
„7. melléklet a 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelethez

Megszakítható kapacitás lekötése esetén a kapacitásdíjból adandó kedvezmény mértéke

1.

A

B

C

A kedvezmény mértéke napi

A kedvezmény mértéke

Az átadási-átvételi pont megnevezése

megszakítható kapacitástermék

havi megszakítható

esetén

kapacitástermék esetén

2.

1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aac) alpontja
szerinti betáplálási pont

58,251%

35,870%

3.

1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aag) alpontja
szerinti kiadási pont

9,344%

5,754%

4.

1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aam) alpontja
szerinti kiadási pont

5,412%

3,333%
”

2. melléklet a 3/2020. (III. 25.) MEKH rendelethez
Az R2. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 12. sorral egészül ki:
[A)
1.

12.

Elosztói engedélyes megnevezése

E.GAS Gázelosztó Kft.

B)
Ft/óra]

4 028
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A Kormány tagjainak rendeletei

A miniszterelnök általános helyettesének 2/2020. (III. 25.) TNM rendelete
az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról szóló
5/2018. (XII. 21.) TNM rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 10. alpont a) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
Az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról szóló 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelet
(a továbbiakban: TNM rendelet) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kedvezményezett a támogatással érintett évet követő február 28-ig
a) az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka támogatásának
összegéről jövedelempótlékra vonatkozóan a 3. melléklet,
b) a zsidó temetők fenntartására és felújítására vonatkozóan a 4. melléklet,
c) a jelentős zsidó múlttal rendelkező magyarországi vidéki és külhoni települések zsidó kulturális életének
reorganizációjára vonatkozóan a 4/A. melléklet
szerinti adattartalommal elkészített beszámolóval számol el.”
2. §		
A TNM rendelet az 1. melléklet szerinti 4/A. melléklettel egészül ki.
3. §		
A TNM rendelet
a)
5. § (1) bekezdésében és 6. § (1) bekezdésében a „március 30-ig” szövegrész helyébe az „április 30-ig” szöveg,
b)
2. melléklet 8.1. alpontjában az „az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának
és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe
az „a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek
jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról szóló 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet” szöveg
lép.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,
a miniszterelnök általános helyettese
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1. melléklet a 2/2020. (III. 25.) TNM rendelethez
„4/A. melléklet az 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelethez
Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka támogatás
elszámolása (a jelentős zsidó múlttal rendelkező magyarországi vidéki és külhoni települések zsidó
kulturális életének reorganizációja)
1.
Az egyház megnevezése:
2.
Az egyház képviselőjének neve:
3.
Kapcsolattartó neve és elérhetősége:
4.
A tárgyévben kapott költségvetési támogatás összege:
5.
Az egyház által felhasznált támogatás összesen:
Ebből:
5.1.
Személyi jellegű kifizetések összesen:
5.2.
Eszközbeszerzésre fordított összeg:
5.3.
Anyagköltségre fordított összeg:
5.4.
Felújításra fordított összeg:
5.5.
Igénybevett szolgáltatásra fordított összeg:
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a támogató a megvalósulást ellenőrizheti.
Kelt: .......................................................................................................
....................................................................
az egyház neve

....................................................................
képviselő aláírása”
P. H.
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A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 1/2020. (III. 25.) NVTNM rendelete
egyes gazdasági társaságokat érintő változások átvezetése érdekében az egyes állami tulajdonban álló
gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló
személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 144. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és
kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
A Rendelet 1. melléklet VIII. pontjában foglalt táblázat 1. sorában a „KKM Oktatási és Rekreációs Korlátolt Felelősségű
Társaság” szövegrész helyébe a „KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg lép.
3. §		
Hatályát veszti a Rendelet 1. melléklet
a)
I. pontjában foglalt táblázat 15. és 16., 19. és 22–24. sora,
b)
XI. pontjában foglalt táblázat 2. sora.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Bártfai-Mager Andrea s. k.,

		
		

nemzeti vagyon kezeléséért felelős
tárca nélküli miniszter

1. melléklet az 1/2020. (III. 25.) NVTNM rendelethez
A Rendelet 1. melléklet VII. pontjában foglalt táblázat a következő 18. sorral egészül ki:

18.

(A

B

C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége)

01-09-191989

2022. december 31.

OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
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Az agrárminiszter 6/2020. (III. 25.) AM rendelete
a natúrparkok létrehozásáról és működéséről
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 33. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 10. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A természetvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a természet védelméről szóló 1996. évi
LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 63/A. §-ában meghatározott, a natúrpark elnevezés használatához való
hozzájárulását e rendeletben foglalt területi, szakmai és szervezeti feltételek teljesülése esetén adja meg.
2. §

(1) Natúrpark olyan meghatározott területre vonatkozó együttműködés lehet, amely
a)
összetartozó táji egységet alkot; és
b)
legalább három település teljes közigazgatási területére kiterjed;
c)
természeti területekben és természeti értékekben gazdag és legalább egy része országos vagy helyi
jelentőségű védett természeti terület;
d)
kiterjedése legalább 10 000 hektár.
(2) Ha az (1) bekezdés a) pontja szerinti összetartozó táji egység kiterjedése nem éri el a 10 000 hektárt, az (1) bekezdés
d) pontját nem kell alkalmazni.
(3) Település kizárólag teljes közigazgatási területével képezheti natúrparki együttműködés (a továbbiakban: natúrpark)
részét, kivéve a (4) és (5) bekezdésben meghatározott esetet.
(4) A megyei jogú városok közigazgatási területük egészével vagy egybefüggő részével képezhetik részét natúrparknak.
(5) A főváros teljes közigazgatási területével nem, de annak egybefüggő részével képezheti részét natúrparknak,
továbbá nem hozható létre olyan natúrpark, amelynél az együttműködés nem terjed ki a fővároson kívül más
település közigazgatási területére.
(6) A natúrpark elnevezése utal arra a tájra, amelyre a natúrpark kiterjed, vagy amely a natúrparknak a részét képezi,
azonban a natúrpark nevének előtagja védett természeti terület nevének földrajzi elhelyezkedésre utaló tagjával
nem egyezhet meg.

3. §

(1) A natúrpark tevékenysége az együttműködési megállapodást aláíró felek által, a fejlesztési koncepcióban foglalt
célok megvalósulása érdekében kiterjed
a)
a természeti, táji és kulturális örökség megőrzésére,
b)
a környezeti nevelésre, szemléletformálásra, a tájidentitás megerősítésére,
c)
a fenntartható térségfejlesztésre, valamint
d)
a fenntartható ökoturizmusra és rekreációra.
(2) Natúrpark kialakításának feltétele, hogy
a)
az (1) bekezdésben meghatározott natúrpark tevékenység koordinációjára a 7. § (1) bekezdésében
meghatározott natúrparki munkaszervezet alkalmas, és
b)
az (1) bekezdésben meghatározott natúrpark tevékenység vonatkozásában már a kezdeményezés
időpontjában is a fejlesztési koncepcióban foglaltakkal összhangban álló tevékenység folyik, továbbá
c)
az 5. § (1) bekezdésében meghatározott megalapozó dokumentációban jövőbeli feladatvállalások
szerepelnek.

4. §

(1) A miniszter a natúrpark elnevezés használatához való hozzájárulással, a felülvizsgálattal, valamint a natúrpark
elnevezés használatához való hozzájárulás visszavonásával összefüggő feladatok ellátása során kikéri
a magyarországi natúrparkok hálózatát képviselő civil szervezet, a miniszter által kijelölt szervezet, továbbá
a működési területével érintett nemzeti park igazgatóság véleményét.
(2) A miniszter tájékoztatásul közzéteszi a magyar állami természetvédelem hivatalos honlapján a natúrpark elnevezés
használatához való hozzájárulás, valamint a hozzájárulás visszavonásának időpontját, továbbá natúrpark elnevezés
használatához való hozzájárulás esetén a natúrpark elnevezését és területét.
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5. §

(1) A natúrpark elnevezést használni kívánó szervezetek közösen vagy általuk kijelölt szervezet által kérelmezhetik
a natúrpark elnevezés használatához történő hozzájárulást az 1. mellékletben meghatározott, a natúrpark elnevezés
használatát megalapozó dokumentációnak (a továbbiakban: megalapozó dokumentáció) a miniszter részére
történő benyújtásával.
(2) A megalapozó dokumentáció vizsgálata alapján a miniszter a natúrpark elnevezés használatához határozatlan időre
hozzájárul, ha
a)
teljesülnek a 2. és 3. §-ban foglalt feltételek, és
b)
a natúrparki munkaszervezet a megalapozó dokumentáció részét képező fejlesztési koncepcióban foglalt
vállalások megvalósítása, valamint a natúrpark fenntartása és fejlesztése érdekében együttműködési
megállapodást köt valamennyi, a natúrpark létrehozásában, fenntartásában és fejlesztésében önként
szerepet vállalni kívánó helyi önkormányzattal, a megalapozó dokumentációban felsorolt egyéb szervezettel
és természetes személlyel.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti együttműködési megállapodás tartalmazza, hogy a natúrparkhoz csatlakozni
kívánó szervezet vagy természetes személy
a)
egyetért a natúrpark létesítésével és céljaival, és
b)
a natúrparkra kidolgozott fejlesztési koncepcióban foglaltakat elfogadja, magára nézve hosszú távon
iránymutatónak tartja, saját tevékenységével hozzájárul annak végrehajtásához, a megvalósítás érdekében
saját erőforrásokat is biztosít,
c)
a natúrpark működtetéséhez a Tvt.-ben és e rendeletben foglaltakkal összhangban járul hozzá.
(4) A végleges megalapozó dokumentációnak tartalmaznia kell a csatlakozni kívánó települési önkormányzatok által
aláírt együttműködési megállapodásokat, a további, csatlakozni kívánó szervezetek és magánszemélyek által aláírt
együttműködési megállapodásokat, valamint a natúrparki munkaszervezet megalakulását igazoló dokumentumot.

6. §

(1) A miniszter a natúrpark elnevezés használatához történő hozzájárulást a natúrparki munkaszervezettel kötött
megállapodás keretében adja meg.
(2) A megállapodás tartalmazza a natúrpark területe által érintett települések felsorolását, a natúrpark nevét,
a hozzájárulás tényét, natúrpark név használatához való jog gyakorlásának kezdő időpontját, valamint a beszámoló
közzétételének módját.

7. §

(1) A miniszternek a natúrpark elnevezés használatához való hozzájárulását követően a natúrpark működtetésével és
képviseletével kapcsolatos feladatokat a natúrparki munkaszervezet látja el.
(2) Natúrparki munkaszervezet jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet lehet.
(3) A megalapozó dokumentáció miniszter általi elfogadását követően a natúrparki munkaszervezet a megalapozó
dokumentáció lényeges elemeit összefoglaló, a fejlesztési koncepció egészét tartalmazó, a 2. mellékletben
foglalt tartalmi szempontoknak megfelelő natúrparki bemutató dokumentumot készít, azt megismerteti
a vele együttműködési megállapodást kötött felekkel, majd tájékoztatásul megküldi a natúrparki bemutató
dokumentumot a miniszter részére. A miniszter a bemutató dokumentumot a magyar állami természetvédelem
hivatalos honlapján közzé teszi.
(4) A natúrparki munkaszervezet a tárgyévről a natúrpark tevékenységét bemutató szakmai beszámolót készít, amely
tartalmazza
a)
a natúrpark tevékenységét a 3. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tematikus bontásban, beleértve
a megvalósult projekteket, a tevékenységet végző szervezet és a megvalósulás helyének megjelölésével,
valamint annak kapcsolódását a fejlesztési koncepcióban meghatározott célokhoz, és
b)
a natúrparki munkaszervezettel együttműködési megállapodást kötött szervezetek és természetes személyek
számát, ha e tekintetben a tárgyévben változás következett be, és
c)
a beszámoló mellékletében a fejlesztési koncepció aktualizált változatát a natúrparkhoz tartozó települések
számának tárgyévben bekövetkezett változása esetén.
(5) A natúrparki munkaszervezet a szakmai beszámolót a tárgyévet követő év május 31-ig megismerteti
az együttműködésben részt vevő szervezetekkel és természetes személyekkel, majd a tárgyévet követő év
július 31-ig megküldi a miniszter részére, aki a (4) bekezdésben meghatározott tartalmi követelményeknek való
megfeleltetés érdekében a beszámoló kiegészítését kérheti. A szakmai beszámolót a natúrparki munkaszervezet
a megállapodásban rögzített módon közzéteszi.
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(6) A natúrparki munkaszervezet 30 napon belül értesíti a minisztert
a)
a hivatalos adataiban, elérhetőségeiben bekövetkező változásról,
b)
a natúrpark elnevezés használatának feltételeit érintő minden változásról,
c)
a natúrparkhoz tartozó települések számának változásáról, és
d)
a települési önkormányzatokkal fennálló együttműködési megállapodás megszűnéséről.
8. §

(1) A miniszter 5 évente kezdeményezi a megállapodásban foglaltak megvalósulásának felülvizsgálatát.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a miniszter felülvizsgálatot rendel el, ha
a)
változik a natúrparkhoz tartozó települések száma,
b)
változik a natúrpark területi kiterjedése,
c)
a natúrpark működésének a Tvt.-ben, vagy e rendeletben foglaltakkal való ellentéte merül fel,
d)
a munkaszervezet jogutód nélkül megszűnt, vagy megszűnik az együttműködési megállapodása a települési
önkormányzatokkal.
(3) A felülvizsgálat során a miniszter szakmai konzultációs lehetőséget biztosít a natúrparki munkaszervezet részére.
(4) A miniszter a felülvizsgálat eredményéről a natúrparki munkaszervezetet értesíti.

9. §

(1) A miniszter a natúrpark elnevezés használatához való hozzájárulását visszavonja, ha
a)
a natúrparki munkaszervezet legalább két, egymást követő évben nem küldte meg szakmai beszámolóját és
azt felszólításra sem pótolta, vagy
b)
a felülvizsgálat során megállapításra kerül, hogy a natúrpark működése a Tvt.-ben, vagy e rendeletben
foglaltakba ütközik.
(2) A natúrparki névhasználati jogosultság visszavonása esetén a névhasználati jogosultsághoz való hozzájárulás
változatlan terület, vagy változatlan név esetén a névhasználati jogosultság visszavonását követő két évig nem
kezdeményezhető.

10. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
11. §

(1) Azokra a natúrparkokra, amelyek esetében a miniszter e rendelet hatálybalépését megelőzően járult hozzá
a natúrpark név használatához, a 2. § (1)–(6) bekezdésében és a 6. § (1)–(2) bekezdésében foglaltakat nem kell
alkalmazni, kivéve, ha a rendelet hatálybalépését követően a natúrpark területének változása miatt kerül sor
felülvizsgálatra.
(2) A natúrpark elnevezés használatára vonatkozó jogosultsággal rendelkező natúrparknak, ha névhasználati
jogosultságot
a)
2016. január 1-jét megelőzően szerzett, legkésőbb a rendelet hatálybalépését követő 3 naptári év eltelte után,
b)
2016. január 1-jén vagy azt követően szerzett, a névhasználati jogosultság megszerzésétől számított
5 év elteltét követően
kell megfelelnie az e rendeletben foglalt feltételeknek.
(3) A (2) bekezdésben foglalt kötelezettségek teljesítését a miniszter a felülvizsgálat szabályai szerint megvizsgálja.
(4) Ha a natúrpark elnevezés használatának felülvizsgálatára e rendelet hatálybalépését megelőző 5 éven belül sor
került, a felülvizsgálat zárásától számított 5. évben újabb felülvizsgálatot kell lefolytatni.
		

Dr. Nagy István s. k.,

		

agrárminiszter
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1. melléklet a 6/2020. (III. 25.) AM rendelethez
A natúrpark megalapozó dokumentáció kötelező tartalmi elemei
1. A natúrpark kezdeményezés bemutatása
1.1. A natúrpark kezdeményezéshez csatlakozó települések felsorolása (együttműködési megállapodás csatolása
kötelező)
1.2. A további együttműködő szervezetek felsorolása, csatlakozásuk céljának bemutatása
1.3. A natúrpark létrehozásának előzményei
1.4. A natúrpark létrehozásának célja
1.5. A natúrparki terület lehatárolásának indoklása
2. Helyzetfeltárás
2.1. A natúrpark lehatárolását tartalmazó térkép a natúrparkhoz csatlakozó települések feltüntetésével
2.2. Természeti, táji adottságok és értékek
2.3. Társadalmi-gazdasági adottságok
2.4. A természeti, táji és kultúrtörténeti értékek megőrzése
2.5. Összefoglaló értékelés
3. A natúrpark fejlesztési koncepciója
3.1. A natúrparki munkaszervezet bemutatása.
3.2. Fejlesztési célok, prioritások a 3. § (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott tevékenységi területeknek
megfelelő bontásban.
3.3. A tervezett intézkedések, érvényben lévő települési és térségi fejlesztési dokumentumokban meghatározott
célokhoz, prioritásokhoz való hozzájárulásának bemutatása.
3.4. A tervezett fejlesztések, érintett szakmai szervezetekkel, államigazgatási szervekkel való – indokolt esetben
történő – egyeztetésének bemutatása.
3.5. A natúrparkhoz csatlakozó szervezetek (elsődlegesen a települési önkormányzatok), fejlesztési célok
megvalósulásához való hozzájárulásának bemutatása.
4. Csatolni szükséges a natúrpark megalapozó dokumentációhoz
4.1. A natúrparki munkaszervezet által valamennyi, a natúrpark létrehozásában, fenntartásában és fejlesztésében
önként szerepet vállalni kívánó helyi önkormányzattal, a megalapozó dokumentációban felsorolt egyéb
szervezettel és természetes személlyel kötött, a 5. § (3) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott tartalmú
együttműködési megállapodás eredeti vagy másolati példányát.
4.2. Védett természeti területek vonatkozásában a működési területével érintett nemzeti park igazgatóság
támogató nyilatkozatát.
4.3. A natúrparki munkaszervezet megalakulását igazoló dokumentumot.
4.4. A 2. § (4)–(5) bekezdésében foglalt esetekben a natúrpark területével érintett ingatlan-nyilvántartási helyrajzi
számok listáját.

2. melléklet a 6/2020. (III. 25.) AM rendelethez
A natúrpark bemutató dokumentum kötelező tartalmi elemei
1.

2.
3.
4.
5.
6.

A natúrpark kezdeményezéshez csatlakozó települések felsorolása, a 2. § (4)–(5) bekezdésében foglalt
esetekben a natúrpark területével érintett ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számok listája, a tervezett
natúrparki terület térképi bemutatása.
A natúrpark létrehozásának célja.
A megalapozó dokumentáció helyzetfeltárási részének fontosabb megállapításai.
A natúrpark fejlesztési koncepciója, amelyben a fejlesztési célok, prioritások a 3. § (1) bekezdés
a)–d) pontjában meghatározott tevékenységi területeknek megfelelő bontásban szerepelnek.
A natúrparki munkaszervezet megnevezése, székhelye, címe, elérhetőségei.
A munkaszervezettel együttműködési megállapodást aláírt felek felsorolása.
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Az agrárminiszter 7/2020. (III. 25.) AM rendelete
a Táti és süttői Duna-szigetek természetvédelmi terület létesítéséről
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 3. és 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 10. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §

(1) Védetté nyilvánítom Táti és süttői Duna-szigetek természetvédelmi terület elnevezéssel az 1. mellékletben
meghatározott helyrajzi számú, összesen 299,91 hektár kiterjedésű területet.
(2) Az 1. mellékletben meghatározott helyrajzi számú ingatlanok az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján európai közösségi
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek.

2. §		
A védetté nyilvánítás célja a Duna mente természetes állapotára jellemző élőhelyek maradványainak megőrzése,
különös tekintettel a területen található mocsárrétek és puhafás ligeterdők táji és természeti értékeire.
3. §		
A Táti és süttői Duna-szigetek természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervét a 2. melléklet tartalmazza.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
		

Dr. Nagy István s. k.,

		

agrárminiszter

1. melléklet a 7/2020. (III. 25.) AM rendelethez
A Táti és süttői Duna-szigetek természetvédelmi terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
A
1.

Település

B
Fekvés

C
Területi lehatárolás ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számok alapján

2.

Esztergom

külterület

0947, 0949/1, 0950, 0951

3.

Süttő

külterület

0234/2

4.

Tát

külterület

0175

2. melléklet a 7/2020. (III. 25.) AM rendelethez
A Táti és süttői Duna-szigetek természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési terve
1. Természetvédelmi célkitűzések
1.1. A fajgazdagságukban egyedülálló mocsárrétek és puhafás ligeterdők természetes mintázatban történő
megőrzése.
1.2. Védett, fokozottan védett növényfajok – ideértve a közösségi jelentőségű fajokat is − állományának
és élőhelyének megőrzése, különös tekintettel a pettyegetett őszirózsára (Aster sedifolius), a szibériai
nősziromra (Iris sibirica), a kornistárnicsra (Gentiana pneumonanthe) és a mocsári aggófűre (Senecio
paludosus).
1.3. Védett, fokozottan védett állatfajok – ideértve a közösségi jelentőségű fajokat is − állományának és
élőhelyének megőrzése, különös tekintettel a vidrára (Lutra lutra), az európai hódra (Castor fiber), a fekete
gólyára (Ciconia nigra), a rétisasra (Haliaetus albicilla), a harisra (Crex crex), a piros szitakötőre (Leucorrhinia
pectoralis) és a lápi légivadászra (Ceriagrion tenellum).
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1.4. A terület táji, tájképi értékeinek megőrzése.
1.5. A terület természetvédelmi célú bemutatása.
2. Természetvédelmi stratégiák
2.1. A természetszerű erdők fajgazdagságának, természeteshez közeli struktúrájának, valamint területarányának
fenntartása, növelése, a védett állat- és növényfajok egyedszámának, állományának fenntartása, növelése
aktív természetvédelmi kezeléssel.
2.2. A degradált társulások fajkészletének és mintázatának közelítése a természetes állapothoz aktív
természetvédelmi kezeléssel.
2.3. A nem őshonos fafajból álló erdők a termőhelynek megfelelő őshonos fafajokkal történő átalakítása.
2.4. Kétéltű- és halfajok életfeltételeinek javítása, állományuk fejlesztése élőhelyeik helyreállításával.
2.5. Az agresszíven terjeszkedő idegenhonos növényfajok visszaszorítása, további terjedésük megakadályozása.
2.6. A látogatás és bemutatás, valamint az oktatási és kutatási tevékenység irányítása, szabályozása.
3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3.1.1.
Fajok védelme
3.1.1.1. A terület élővilágát, a védett fajok állományát elsősorban az élőhelyek kezelésével, fenntartásával
kell megőrizni.
3.1.1.2. A védett növényfajok, különösen a pettyegetett őszirózsa, a szibériai nőszirom, a kornistárnics,
a mocsári aggófű állományainak megőrzése érdekében kaszálásból kivont területeket kell évente
visszahagyni. A rendelkezéssel érintett területek elhelyezkedéséről a terület természetvédelmi
kezeléséért és természetvédelmi vagyonkezeléséért felelős Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
(a továbbiakban: igazgatóság) rendszeresen, de legalább évente tájékoztatja a földhasználót.
3.1.1.3. A 3.1.1.2. pontban említett fajok állományainak felmérését kétévente elvégzi az igazgatóság.
3.1.1.4. A védett állatfajok, különösen a vidra, az európai hód, a fekete gólya, a rétisas, a haris, a piros
szitakötő, a lápi légivadász szaporodási és táplálkozóhelyei zavartalanságának biztosítása érdekében
az igazgatóság kezdeményezésére a természetvédelmi hatóság területhasználati korlátozásokat
állapít meg.
3.1.1.5. A 3.1.1.4. pontban említett fajok állományainak felmérését évente elvégzi az igazgatóság.
3.1.1.6. A területen megtalálható kétéltű fajok, valamint a réti csík (Misgurnus fossilis) és a Duna áradásakor
a területen ívó leánykoncér (Rutilus pigus) halfajok állományának növelése, életfeltételeik javítása
érdekében az igazgatóság élőhely-rekonstrukciót végez.
3.1.2.
Táj- és kultúrtörténeti értékek
3.1.2.1. A területen található régi határkövek eltávolítása, rongálása tilos.
3.1.3.
Kutatás, vizsgálatok
3.1.3.1. A terület táji, természeti értékeire irányuló vagy azokat érintő kutatások eredményeit tartalmazó
publikációkat digitális formátumban elérhetővé kell tenni az igazgatóság és az illetékes
természetvédelmi hatóság részére.
3.1.4.
Terület- és földhasználat
3.1.4.1. Vegyszer használata csak az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célok elérése érdekében
vagy azokkal összhangban engedélyezhető. Műtrágya kijuttatása, tárolása tilos.
3.1.4.2. A területen csak a természetvédelmi kezelést szolgáló építmények, valamint az 1. pontban
meghatározott természetvédelmi célkitűzések megvalósítását nem veszélyeztető, akadályozó
építmények létesíthetők.
3.1.4.3. A területen technikai sport végzése tilos.
3.1.4.4. A területen ipari tevékenység nem végezhető. Ásványi nyersanyag − bányászati tevékenységnek
minősülő − kitermelésével járó beavatkozás csak élőhely-rekonstrukció céljából és keretében
végezhető a területen.
3.1.4.5. Az igazgatóság mint vagyonkezelő gondoskodik a területen lévő illegális hulladéklerakók
felszámolásáról.
3.1.4.6. A Süttői-szigeten és a Csitri-szigeten, valamint e szigetek partjáról horgászati, halászati tevékenység
nem folytatható.
3.1.4.7. A Nyáras- és a Körtvélyesi-szigeten a partról való horgászat során a növényzet eltávolítása,
az állatvilág zavarása, hulladék hátrahagyása tilos. Ivadék- és egyéb halmentés az igazgatósággal
egyeztetett módon végezhető.
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3.2.
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3.1.4.8. Lecsapolás és egyéb, az ökológiai vízigény biztosítását akadályozó tevékenység nem végezhető
a területen.
3.1.4.9. Gépjármű-közlekedés csak közvetlen élet- és vagyonvédelmi beavatkozás, valamint
természetvédelmi kezelés céljából lehetséges a területen, ideértve a jogszerű mezőgazdasági
tevékenységhez szükséges közlekedést. A területen jogszerű tevékenységet, munkavégzést végzők
számára biztosítani kell a tevékenységük elvégzése érdekében történő gépjármű-közlekedést.
3.1.4.10. Szóró, sózó létesítése tilos a területen. A terület vadászat céljára történő igénybevételéről
a vadászatra jogosult előzetesen tájékoztatja az igazgatóságot.
3.1.5.
Természetvédelmi infrastruktúra
3.1.5.1. Az igazgatóság természetismereti tanösvényt létesít a területen, és gondoskodik annak
fenntartásáról.
Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és
tilalmak
3.2.1.
Gyep (rét és legelő) művelési ágú területek kezelése
3.2.1.1. A gyepterületeket évente változó helyen, 10% terület kaszálatlanul hagyása mellett mozaikosan
kell kaszálni vadkiszorító technikával, vadriasztó lánc használatával. Szükség esetén háromévente
tisztító kaszálást kell végezni fagyott vagy teljesen kiszáradt talajon. A lekaszált növényanyagot
a kaszálást követő egy hónapon belül le kell hordani a területről.
3.2.1.2. A gyepterületeken az őshonos cserjéket és a faújulatot mechanikai módszerrel ritkítani kell.
A levágott növényi anyagot a területről a levágást követő egy hónapon belül el kell távolítani,
a levágott növényi anyag égetése tilos.
3.2.1.3. Gyepterület felülvetése, égetése, legeltetése tilos.
3.2.1.4. Az agresszíven terjeszkedő nem őshonos lágyszárú növényfajokat évente, a vízjárás függvényében
július 1–31. között mechanikai módszerrel el kell távolítani. A lekaszált növényi anyagot a kaszálást
követő egy hónapon belül le kell hordani a területről.
3.2.1.5. Az agresszíven terjeszkedő nem őshonos fás szárú növényfajokat mechanikai módszerrel vagy
környezetkímélő módon történő célzott vegyszeres kezeléssel kell eltávolítani a területről.
A levágott növényi anyagot a levágást követő egy hónapon belül el kell távolítani, amennyiben
az élőhely károsítása (pl. taposási kár) nélkül megoldható. Amennyiben ez nem lehetséges,
a levágott növényi anyagot a helyszínen lehet hagyni, de az arra alkalmas legkorábbi időpontban
gondoskodni kell az elszállításról.
3.2.2.
Erdők kezelése
3.2.2.1. A Nyáras- és a Körtvélyes-szigeten a nem őshonos fafajú erdők állományát őshonos fajokkal kell
felváltani fokozatos szerkezetátalakítás útján, beleértve a folyamatban lévő felújítások befejezését is.
Az erdők kezelése során szükséges ápolási tevékenységeket az ápolási cél elérésének biztosításához
minimálisan szükséges mértékben kell végezni; a tárcsázást, vegyszerezést kerülni kell.
3.2.2.2. A természetes folyamatok érvényesülésének biztosítása és az őshonos fafajokból álló erdők
fenntartása érdekében a természetszerű erdők kezelése során faállomány-gazdálkodásra nem
kerül sor, az erdőben fakitermelés kizárólag kísérleti, erdővédelmi, természetvédelmi, közjóléti,
erdőfelújítási vagy egyéb közérdekű céllal folytatható. A természetszerű erdőkben gondoskodni kell
az idegenhonos, inváziós fafajok egyedeinek folyamatos eltávolításáról, amelynek során kerülni kell
a vegyszerhasználatot.
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Az agrárminiszter 8/2020. (III. 25.) AM rendelete
a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 3. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §
(3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[A Magyar Élelmiszerkönyv (Codex Alimentarius Hungaricus) I. kötetének nemzeti termékleírásokat tartalmazó kötelező
előírásait e rendelet következő mellékleteiben adom ki:]
„e) a füstölt fűszerpaprika-őrleményről szóló 41. melléklet.”
2. §		
Az R. 2. §-a a következő (16) bekezdéssel egészül ki:
„(16) A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról szóló
8/2020. (III. 25.) AM rendelettel (a továbbiakban: MódR6.) megállapított 41. melléklet rendelkezéseinek nem
megfelelő termékek a MódR6. hatálybalépésétől számított két évig előállíthatóak, és a minőségmegőrzési idejük
lejártáig forgalomba hozhatóak.”
3. §		
Az R. a következő 6. §-sal egészül ki:
„6. § E rendelet 41. melléklete tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira
vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i
2015/1535/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.”
4. §		
Az R. az 1. melléklet szerinti 41. melléklettel egészül ki.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
6. §		
E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 2015/1535/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
		

Dr. Nagy István s. k.,

		

agrárminiszter
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1. melléklet a 8/2020. (III. 25.) AM rendelethez
„41. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/18-1 számú előírása a füstölt fűszerpaprika-őrleményről

A rész
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
I.
1. Ezen előírás az élelmiszerláncról és a hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 66. § (1) bekezdése
alapján a burgonyafélék (Solanaceae) családjába tartozó Capsicum annuum L. var. longum DC. fajták érett, szárított
terméséből füstöléssel és őrléssel előállított termékekre vonatkozó követelményeket határozza meg.
2. Az előírás nem terjed ki a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló,
2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján eredetmegjelölésként oltalom
alatt álló fűszerpaprika-őrleményekre.
3. Az előírásban meghatározott „füstölt fűszerpaprika-őrlemény” megnevezés kizárólag akkor használható, ha a termék
megfelel az előírásban megállapított követelményeknek.
4. Az előírásban meghatározott minőségi jellemzők az előírás C része szerinti vizsgálati módszerekkel kerültek
meghatározásra, így a minőségi jellemzők ellenőrzésekor az ott megjelölt vagy azzal egyenértékű vizsgálati
módszereket kell alkalmazni.
5. Az ebben az előírásban meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelnie azon termékeknek,
amelyeket az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba,
vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő, az ott
irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az irányadó előírások a fogyasztók védelme vonatkozásában
az ezen előírásban meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak.

II.
Ezen előírás alkalmazásában:
1.
Bőr: a paprika termésének színezőanyagot tartalmazó termésfala.
2.
Csuma: a kocsány és a csészelevelek összenövéséből származó zöldszínű képlet.
3.
Füstölés: olyan művelet, amelynek célja az előállított füsttel a termékek füstölt ízének és színének, valamint
a termék jellegének kialakítása. A füstölés keményfa közvetlen, tökéletlen elégetésével történik. A füstölés
az alábbi módokon végezhető:
3.1.
hideg füsttel történő füstölés: 40 ºC alatti hőmérsékleten végzett füstölés, amely időtartamának
megfelelően lehet:
3.1.1.
hagyományos hosszú hidegfüstölés, amelynek során a terméket hosszabb ideig
szakaszosan egész vékony, híg füsttel füstölik,
3.1.2.
rövid hideg füstölés, amelynek során a terméket – megfelelő átpirosodás során – sűrű
hideg füsttel füstölik néhány napon keresztül;
3.2.
meleg füstölés: 40–60 ºC-ig terjedő hőmérsékleten végzett füstölés.
4.
Fűszerpaprika: a burgonyafélék (Solanaceae) családjába tartozó, Capsicum annuum L. var. longum
DC. növényfajták frissen vagy szárítva.
5.
Illat: az előkészített minta szaglással érzékelhető illata, illatharmóniája és fűszeressége.
6.
Íz: a szájba vett mintarészlet ízleléssel megállapítható zamata, fűszeressége, ízharmóniája és csípőssége.
7.
Külső megjelenés: a vizuális (látható) tulajdonságok összessége, különösen az őrlés finomsága, egyöntetűsége.
8.
Mozaikosság: szemmel érzékelhető mértékű, jól elkülönülő termésrészdarabkák (bőr, mag, csuma) jelenléte
a kisimított felületen.
9.
Összes kapszaicin-tartalom: a kapszaicin- és a dihidrokapszaicin-tartalom összege.
10.
Szín: az előkészített minta által a bírálóban kiváltott színérzet, kiegészítve az árnyalat és a tisztaság
vizsgálatával, természetes, szórt fényben vagy azzal egyenértékű mesterséges fényben.
11.
Termőhely: az az ország, ahol az őrlemény alapanyagául szolgáló fűszerpaprika megtermett.
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B rész
FÜSTÖLT FŰSZERPAPRIKA-ŐRLEMÉNY
1. A termék meghatározása
A füstölt fűszerpaprika-őrlemény a fűszerpaprika érett, szárított terméséből füstöléssel és őrléssel előállított termék.
2. Felhasználható összetevő
2.1. Fűszerpaprika-őrlemény előállításához kizárólag a fűszerpaprika termése használható fel: a bőr, a magház,
az erezet, a termésben lévő magok, valamint változó mértékben a termés más részei, mint a csészelevél és
a kocsány.
2.2. Élelmiszer-adalékanyag, füstaroma és egyéb összetevő felhasználása nem megengedett.
3. Minőségi jellemzők
3.1. Fizikai, kémiai jellemzők

1.

A

B

Fizikai, kémiai jellemzők

Minőségi követelmények

2.

Természetes színezőanyag-tartalom, ASTA színegységben

100

3.

Nedvességtartalom

legfeljebb 11% (m/m)

4.

Összes hamu, szárazanyagra vonatkoztatva

legfeljebb 8% (m/m)

5.

Savban oldhatatlan hamu, szárazanyagra vonatkoztatva

legfeljebb 0,7% (m/m)

6.

Az éterrel kivont nem illékony anyagtartalom, szárazanyagra
vonatkoztatva

legfeljebb 16% (m/m)

7.

Őrlési finomság, ø 0,500 (mm) szitaméreten áteső rész

100%

3.2.

Fűszerpaprika-őrlemények csoportosítása csípősség szerint

1.

A

B

Csípősség megnevezése

Összes kapszaicin-tartalom (mg/kg)

2.

Csípősségmentes (édes)

30 alatt

3.

Enyhén csípős

30–200

4.

Csípős

201–500

5.

Nagyon csípős

500 felett
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3.3.

Érzékszervi tulajdonságok
A

1.

B
Külső megjelenés

C
Szín

D

E

Illat

Íz

2.

Elfogadható
tulajdonságok

Homogén, finom
őrlésű vagy
nem elkülönülő
színhatásában
enyhén mozaikos.

Egyöntetűen
piros, sötétpiros,
téglapiros vagy
vörös.

Jellegzetes,
tiszta, intenzív,
fűszeres, enyhén
karamelles.
Enyhén kesernyés,
enyhén fanyar,
legalább enyhén
füstölt illatú.
Minden egyéb
idegen szagtól
mentes.

Jellegzetes,
aromás, tiszta,
intenzív,
harmonikus, kissé
édeskés, enyhén
karamelles.
Kissé állott vagy
enyhén kesernyés,
enyhén fanyar.
Legalább enyhén
füstölt ízű. Minden
egyéb idegen íztől
mentes.
A csomagoláson
feltüntetett
csípősségi
kategóriának jól
érzékelhetően
megfelel.

3.

Nem elfogadható
tulajdonságok

Inhomogén
őrlés. Elkülönülő
színhatású
mozaikosság.
Durva őrlésű vagy
összeállt, nem
szétnyomható,
csomós szemcsék,
nagyszámú rostos
rész.
Szabad szemmel
is látható idegen
anyag.

Sárgás vagy
barnás vagy
feketés árnyalatú
piros. Sárga vagy
barna. Egyenetlen
színhatás.
Kifakult világos
vagy elbarnult,
égett.

Jellegtelen, erősen
fanyar, enyhén
erjedt, túl erősen
vagy egyáltalán
nem érezhető,
füstös illat.
Levegőztetés után
is állott, keserű,
savanyú, dohos,
penészes, avas,
égett vagy egyéb,
a termékre nem
jellemző idegen
vagy undorkeltő
szag.

Jellegtelen, állott,
fűízű, enyhén
savanyú, keserű,
avas, dohos, égett,
penészes.
A füstös íz túl
erősen vagy
egyáltalán nem
érezhető.
A termékre nem
jellemző idegen íz.
A csomagoláson
feltüntetett
csípősségi
kategóriának nem
felel meg.

4. Csomagolás, tárolás
4.1. A forgalomba kerülő füstölt fűszerpaprika-őrleményt fényvédő, zsírt fel nem szívó, át nem eresztő
csomagolóanyagba kell csomagolni, és úgy lezárni, hogy annak eredetisége a zárás látható megsértése
nélkül biztosított legyen.
4.2. A füstölt fűszerpaprika-őrleményt száraz, hűvös, jól szellőztethető, közvetlen napfénytől, rovaroktól és
rágcsálóktól védett helyen kell tárolni.
5. Jelölés
5.1. Megnevezés
5.1.1.
A megnevezésnek tartalmaznia kell:
5.1.1.1.
a „füstölt fűszerpaprika-őrlemény” vagy „füstölt őrölt fűszerpaprika” vagy más, a fogyasztó
számára azonos jelentéssel bíró „füstölt paprika” kifejezést (például füstölt őrölt paprika);
5.1.1.2.
a termék csípősségére való utalást a „csípősségmentes” vagy „édes”, „enyhén csípős”,
„csípős” vagy „nagyon csípős” szavakkal.
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5.1.2.

Tilos a termék megnevezésében és márkanevében magyar földrajzi egységet jelölni, ha
5.1.2.1.
az őrlemény nem kizárólag magyarországi termesztésű fűszerpaprika felhasználásával
készült, vagy
5.1.2.2.
nem Magyarországról származó fűszerpaprika-őrleményt kevertek bele.
5.2. Csípősség feltüntetése
Az 5.1.1.2. pontban foglaltakon kívül a termék csomagolásán csípősségre utaló piktogram, illetve az összes
kapszaicin-tartalom mg/kg-ban is feltüntethető.
5.3. Termőhely jelölése
5.3.1.
A füstölt fűszerpaprika-őrlemény csomagolásán fel kell tüntetni a termőhelyet.
5.3.1.1.
Ha több termőhelyről származik a felhasznált fűszerpaprika(-őrlemény), az adott
termőhelyről
származó,
fűszerpaprika(-őrlemény)
mennyiségének
csökkenő
sorrendjében kell feltüntetni a termőhelyeket, egyúttal jelölve az adott termőhelyekről
származó fűszerpaprika(-őrlemény) tömegszázalékban kifejezett mennyiségét [például:
Magyarország (70%), Spanyolország (20%), Kína (10%)].
5.3.1.2.
Ha az őrlemény alapjául szolgáló fűszerpaprika egy termőhelyről származik, a termék
megnevezésében is lehet utalni arra az országra, ahol a fűszerpaprikát termesztették
(például: Füstölt fűszerpaprika-őrlemény, Termőhely: Spanyolország).
5.3.2.
A termőhelyet a fő látómezőben, a csomagoláson alkalmazott legnagyobb betűméret legalább
50%-át elérő betűmérettel kell feltüntetni, ami nem lehet kisebb a fogyasztók élelmiszerekkel
kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi
irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,
a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikk
(2) és (3) bekezdésében a kötelezően feltüntetendő adatokra meghatározott betűméretnél.

C rész
MÓDSZERTAN
A B részben meghatározott minőségi jellemzők ellenőrzésekor az alábbi – vagy azzal egyenértékű – módszereket
kell alkalmazni.
A
1.

Fizikai, kémiai jellemzők

B
Vizsgálati módszer száma

2.

Természetes színezőanyag-tartalom, ASTA színegységben

MSZ EN ISO 7541

3.

Nedvességtartalom

MSZ EN ISO 7540 (A melléklete szerint)

4.

Összes hamu, szárazanyagra vonatkoztatva

MSZ ISO 928

5.

Savban oldhatatlan hamu, szárazanyagra vonatkoztatva

MSZ ISO 930

6.

Az éterrel kivont nem illékony anyagtartalom, szárazanyagra
vonatkoztatva

MSZ ISO 1108

7.

Őrlési finomság, ø 0,500 (mm) szitaméreten áteső rész

MSZ ISO 3588

8.

Összes kapszaicin-tartalom
(a kapszaicin- és a dihidrokapszaicin-tartalom összege)

MSZ 9681-4

9.

Érzékszervi tulajdonságok

MSZ 9681-2
”
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Az emberi erőforrások minisztere 12/2020. (III. 25.) EMMI rendelete
az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi
oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és
az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló
4/2008. (I. 16.) EüM rendelet módosításáról
A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (3) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés
3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek,
bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok
birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a
a következő o) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusnak való megfelelést szolgálja:)
„o) a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv V. mellékletének az előírt képesítések megszerzését tanúsító
okiratok és a képzések megnevezései tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. január 16-i (EU) 2019/608
felhatalmazáson alapuló bizottsági határozat.”
2. §

(1)
(2)
(3)
(4)

Az R. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
Az R. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
Az R. 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
Az R. 4. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
4. §		
Ez a rendelet a 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv V. mellékletének az előírt
képesítések megszerzését tanúsító okiratok és a képzések megnevezései tekintetében történő módosításáról szóló,
2019. január 16-i (EU) 2019/608 felhatalmazáson alapuló bizottsági határozatnak való megfelelést szolgálja.
Dr. Kásler Miklós s. k.,

		
		

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 12/2020. (III. 25.) EMMI rendelethez
1. Az R. 1. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A

B

C

Előírt képesítés
Ország

megszerzését tanúsító

Kibocsátó szerv

okirat

4.

Ciprus/Κύπρος

Πιστοποιητικό
Εγγραφής Ιατρού
Πτυχίο Ιατρικής

D

E

A képesítés megszerzését
tanúsító okiratot kísérő

Hivatkozási dátum)

igazolás

Ιατρικό Συμβούλιο
Ιατρικη σχολη
πανεπιστημιου
κυπρου (1)
Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου (2)
Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας (3)

2004.5.1.
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2. Az R. 1. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A

B

Ország

megszerzését tanúsító

C

Előírt képesítés

6.

Dánia/Danmark

D

E

A képesítés megszerzését
Kibocsátó szerv

tanúsító okiratot kísérő

okirat

igazolás

Bevis for
kandidatuddannelsen i
medicin (cand.
med.)
Bevis for bestáet
líegevidenskabelig
embedseksamen
(cand.med.)

1. Autorisation som
líege
2. Tilladelse til
selvstaaidigt virke
som líege

Universitet

Hivatkozási dátum)

1976.12.20.

3. Az R. 1. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat D:16 mezője helyébe a következő mező lép:
(D
A képesítés megszerzését tanúsító okiratot kísérő igazolás)

(16.)

Świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego (4)/Świadectwo złożenia Lekarskiego
Egzaminu Końcowego (5)
Zaświadczenie o ukończeniu stażu podyplomowego

4. Az R. 1. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat 27. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A

B

C

Előírt képesítés
Ország

megszerzését tanúsító

Kibocsátó szerv

okirat

27.

Románia/România

D

E

A képesítés megszerzését
tanúsító okiratot kísérő

Hivatkozási dátum)

igazolás

Universităţi
Diplomă de licenţă
de doctor medic
Ministerul
Diploma de licență
Educației
și master (6)
Naționale (6)

2007.1.1.

5. Az R. 1. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat 32. sorát követő sor helyébe a következő rendelkezés lép:
(A

B

Ország

megszerzését tanúsító

C

Előírt képesítés
okirat

(1) 2013. szeptembertől.
(2) 2013. szeptembertől.
(3) 2014. októbertől.
(4) 2012-ig.
(5) 2013-tól.
(6) 2011-től.

D

E

A képesítés megszerzését
Kibocsátó szerv

tanúsító okiratot kísérő
igazolás

Hivatkozási dátum)
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6. Az R. 1. számú melléklet B) pontjában foglalt táblázat B:6 mezője helyébe a következő mező lép:
(B.
Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat)

(6.)

Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialk-ege

7. Az R. 1. számú melléklet C) pont 9. alpontjában foglalt táblázat B:21 mezője helyébe a következő mező lép:
(B.
Plasztikai Sebészet
Minimális képzési idő: 5 év
Szakmai cím)

(21.)

– Plasztikai (égési) sebészet
– Plasztikai és égés-sebészet (6)

8. Az R. 1. számú melléklet C) pont 9. alpontjában foglalt táblázat 32. sorát követő sor helyébe a következő rendelkezés lép:
(A.

Ország

B.

C.

Plasztikai sebészet

Klinikai biológia

Minimális képzési idő: 5 év

Minimális képzési idő: 4 év

Szakmai cím

Szakmai cím)

(1) 2006-tól.
(2) 2012-től.
(3) 2015. júniustól.
(4) 2015. júniustól.
(5) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1994. december 30.
(6) 2012. októbertől.
9. Az R. 1. számú melléklet C) pont 11. alpontjában foglalt táblázat C:13 mezője helyébe a következő mező lép:
(C.
Mellkassebészet
Minimális képzési
idő: 5 év
Szakmai cím)

(13.)

Specijalist
kardiotorakalna
kirurgija (4)

10. Az R. 1. számú melléklet C) pont 11. alpontjában foglalt táblázat 32. sorát követő sor helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A.

Ország

B.

C.

Plasztikai sebészet

Klinikai biológia

Minimális képzési idő: 5 év

Minimális képzési idő: 4 év

Szakmai cím

Szakmai cím)

(1) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1983. január 1.
(2) 2015. júniustól.
(3) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 2017. június 14.
(4) 2011. szeptembertől.
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11. Az R. 1. számú melléklet C) pont 12. alpontjában foglalt táblázat C:14 mezője helyébe a következő mező lép:
(C.
Érsebészet
Minimális képzési idő: 5 év
Szakmai cím)

(14.)

Vascular surgery (2)

12. Az R. 1. számú melléklet C) pont 12. alpontjában foglalt táblázat 32. sorát követő sor helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A.

Ország

B.

C.

Immunológia

Mellkassebészet

Minimális képzési idő: 4 év

Minimális képzési idő: 5 év

Szakmai cím

Szakmai cím)

(1) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1983. január 1.
(2) 2017. júniustól.
13. Az R. 1. számú melléklet C) pont 15. alpontjában foglalt táblázat 21. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A.

Ország

21.

B.
Endokrinológia

Fizioterápia

Minimális képzési idő: 3 év

Minimális képzési idő: 3 év

Szakmai cím

Szakmai cím)

– Endokrinológia
– Endokrinológia és
anyagcserebetegségek (4)

Magyarország

C.

Fizikális medicina és
rehabilitációs orvoslás
– Rehabilitációs medicina (5)

14. Az R. 1. számú melléklet C) pont 15. alpontjában foglalt táblázat 32. sorát követő sor helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A.

Ország

B.

C.

Endokrinológia

Fizioterápia

Minimális képzési idő: 3 év

Minimális képzési idő: 3 év

Szakmai cím

Szakmai cím)

(1) 2009. októbertől.
(2) 2015. februártól.
(3) 2008. szeptembertől.
(4) 2012. októbertől.
(5) 2016. októbertől.
15. Az R. 1. számú melléklet C) pont 19. alpontjában foglalt táblázat C:17 mezője helyébe a következő mező lép:
(C.
Társadalom-orvostan és szociális orvostan
Minimális képzési idő: 4 év
Szakmai cím)

(17.)

Zdrowie publiczne, epidemiologia
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16. Az R. 1. számú melléklet C) pont 19. alpontjában foglalt táblázat C:28 mezője helyébe a következő mező lép:
(C.
Társadalom-orvostan és szociális orvostan
Minimális képzési idő: 4 év
Szakmai cím)

(28.)

Sănătate publică şi management

17. Az R. 1. számú melléklet C) pont 20. alpontjában foglalt táblázat C:21 mezője helyébe a következő mező lép:
(C.
Foglalkozás-orvostan
Minimális képzési idő: 4 év
Szakmai cím)

(21.)

Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan)

18. Az R. 1. számú melléklet C) pont 25. alpontjában foglalt táblázat C:6 mezője helyébe a következő mező lép:
(C.
Baleseti és sürgősségi orvostan
Minimális képzési idő: 5 év
Szakmai cím)

(6.)

Akutmedicin (5)

19. Az R. 1. számú melléklet C) pont 25. alpontjában foglalt táblázat C:8 mezője helyébe a következő mező lép:
(C.
Baleseti és sürgősségi orvostan
Minimális képzési idő: 5 év
Szakmai cím)

(8.)

Erakorralise meditsiini eriarst (6)

20. Az R. 1. számú melléklet C) pont 25. alpontjában foglalt táblázat 32. sorát követő sor helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A.

Ország

B.

C.

Gasztroenterológiai sebészet

Baleseti és sürgősségi orvostan

Minimális képzési idő: 5 év

Minimális képzési idő: 5 év

Szakmai cím

Szakmai cím)

(1) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1983. január 1.
(2) 2006. február 17-től.
(3) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 2015. június 3.
(4) 2003. november 21-től.
(5) 2018. februártól.
(6) 2016. szeptembertől.
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21. Az R. 1. számú melléklet D) pontjában foglalt táblázat 22. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A.

B.
Előírt képesítés megszerzését

Ország

22.

tanúsító okirat

C.

D.

Szakmai cím

Hivatkozási dátum)

„Ċertifikat ta’ Speċjalista
Tabib Speċjalista
Mediku fil-Mediċina
fil-Mediċina tal-Familja
tal-Familja

Málta/Malta

2004.5.1.

22. Az R. 1. számú melléklet C) pont 25. alpontjában foglalt táblázat C. oszlopában a „Baleseti és sürgősségi orvostan”
szövegrész helyébe a „Traumatológia” szöveg lép.
23. Hatályát veszti az R. 1. számú melléklet C) pont 23. alpontjában foglalt táblázat C:21 mezőjében a „Bőrgyógyászat”
szövegrész.

2. melléklet a 12/2020. (III. 25.) EMMI rendelethez
1. Az R. 2. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:5 mezője helyébe a következő mező lép:
(B.
Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat)

(5.)

1. Diplom o ukončení studia ve
studijním programu ošetřovatelství
ve studijním oboru všeobecná sestra
(bakalář, Bc.)
2. Diplom o ukončení studia ve
studijním oboru diplomovaná
všeobecná sestra (diplomovaný
specialista, DiS.), amelyet a következő
igazolás kísér: Vysvědčení o
absolutoriu

2. Az R. 2. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:7 mezője helyébe a következő mező lép:
(B.
Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat)

(7.)

A qualification approved by the
Nursing and Midwifery Council
or one of its predecessor bodies
as attesting to the completion of
training required for general nurses
by Article 31 and the standard of
proficiency as required for registration
as a Registered Nurse – Adult in its
register (3)
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3. Az R. 2. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A.

B.

Ország

megszerzését tanúsító

C.

D.

E.

Kibocsátó szerv

Szakmai cím

Hivatkozási dátum)

1. An Bórd
Altranais (The
Nursing Board)
(2012. október 1-ig); Bórd
Altranais agus
Cnáimhseachais
na hEireann
(The Nursing and
Midwifery Board
of Ireland)
(2012. október 2-től).
2. Third-level
Institution
delivering the
B.Sc. in Nursing
Studies approved
by the NMBI
(2002. szeptembertől)
3. Third-level
Institution
delivering the
B.Sc. in Children’s
and General
(Integrated)
Nursing approved
by the NMBI
(2006. szeptembertől)

Registered General
Nurse (RGN)

1979.6.29.

Előírt képesítés
okirat

14.

Írország/Ireland

1. Certificate
of Registered
General Nurse (1)
2. B.Sc. in Nursing
Studies (General)
approved by the
NMBI (2)
3. B.Sc. in
Children’s
and General
(Integrated)
Nursing approved
by the NMBI (2)

4. Az R. 2. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat 25. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A.

B.

C.

D.

E.

Kibocsátó szerv

Szakmai cím

Hivatkozási dátum)

Előírt képesítés
Ország

megszerzését tanúsító
okirat

25.

Olaszország/Italia

1. Diploma
di infermiere
professionale (4)

1. Scuole
riconosciute dallo
Stato (4)

1. Infermiere
professionale (4)

2. Diploma
di laurea in
infermieristica (5)

2. Università (5)

2. Infermiere (5)

1979.6.29.
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5. Az R. 2. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat C:28 mezője helyébe a következő mező lép:
(C.
Kibocsátó szerv)

(28.)

— Ministerio de Educación y Cultura
– El rector de una Universidad
— El rector de una Universidad

3. melléklet a 12/2020. (III. 25.) EMMI rendelethez
1. Az R. 3. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A

B

C

Előírt képesítés
Ország

megszerzését

Kibocsátó szerv

tanúsító okirat

7.

Egyesült
Királyság/
United
Kingdom

D

E

F

Szakmai cím

Hivatkozási dátum)

A képesítés
megszerzését
tanúsító okiratot
kísérő igazolás

- Dentist
– Dental
practitioner
– Dental
surgeon

- Universities
– Bachelor of
Dental Surgery – Royal
Colleges
(BDS or B.
Ch.D.)
– Licentiate in
Dental Surgery

1980.1.28.

2. Az R. 3. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat D:16 mezője helyébe a következő mező lép:
(D
A képesítés megszerzését tanúsító okiratot kísérő igazolás)

(16.)

Świadectwo złożenia Lekarsko –
Dentystycznego Egzaminu Państwowego (1)/
Świadectwo złożenia Lekarsko- Dentystycznego Egzaminu
Końcowego (2)
Zaświadczenie
o ukończeniu stażu
podyplomowego (3)

3. Az R. 3. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat 32. sorát követő sor helyébe a következő rendelkezés lép:
(A

B

C

Előírt képesítés
Ország

megszerzését
tanúsító okirat

D

E

F

Szakmai cím

Hivatkozási dátum)

A képesítés
Kibocsátó szerv

megszerzését
tanúsító okiratot
kísérő igazolás

(1) 2012-ig.
(2) 2013-tól.
(3) Az előírt képesítés megszerzését tanúsító okirathoz mellékelni kell a posztgraduális szakmai
gyakorlat teljesítéséről szóló igazolást (»staż podyplo-mowy«), kivéve azon személyek esetében, akik
2016. október 2. előtt nem kezdték meg a szakmai gyakorlatot, és 2016. október 2. és 2017. február 28.
között kérelmezték a fogorvosi szakma gyakorlásának jogát.
(4) 2011. október 1-jétől.
(5) 2017. szeptember 1-jétől.
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4. Az R. 3. számú melléklet B) pont 1. alpontjában foglalt táblázat C:31 mezője helyébe a következő mező lép:
(C.
Szájsebészet
Kibocsátó szerv)

(31.)

Univerzita

5. Az R. 3. számú melléklet B) pont 2. alpontjában foglalt táblázat C:31 mezője helyébe a következő mező lép:
(C.
Fogszabályozástan
Kibocsátó szerv)

(31.)

Univerzita

4. melléklet a 12/2020. (III. 25.) EMMI rendelethez
1. Az R. 4. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat C:14 mezője helyébe a következő mező lép:
(C.
Kibocsátó szerv)

(14.)

1. An Bórd Altranais
(The Nursing Board)
(2012. október 1-ig);
Bórd Altranais agus
Cnáimhseachais na hEireann
(The Nursing and Midwifery
Board of Ireland, NMBI)
(2012. október 2-től).
2. A third-level Institution
delivering a Midwifery
education programme
approved by the NMBI
3. Third-level Institution
delivering Higher/Postgraduate
Diploma in Midwifery approved
by the NMBI

2. Az R. 4. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat C:15 mezője helyébe a következő mező lép:
(C.
Kibocsátó szerv)

(15.)

Instytucja prowadząca
kształcenie na poziomie
wyższym uznana przez
właściwe władze (az illetékes
hatóságok által elismert
felsőoktatási intézmény)
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3. Az R. 4. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:19 mezője helyébe a következő mező lép:
(B.
Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat)

(19.)

1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę
kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę
kvalifikaciją
– Pažymėjimas, liudijantis akušerio profesinę praktiką
2. Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos
slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą
akušerio profesinę kvalifikaciją
– Pažymėjimas, liudijantis akušerio profesinę praktiką
3. Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą akušerio profesinę
kvalifikaciją
4. Bakalauro diplomas (slaugos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo
profesinė kvalifikacija)
Ir Profesinės kvalifikacijos pažymėjimas (akušerio profesinė kvalifikacija)
5. Profesinio bakalauro diplomas (slaugos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir bendrosios
praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija)
Ir Profesinės kvalifikacijos pažymėjimas (akušerio profesinė kvalifikacija)
6. Profesinio bakalauro diplomas
(akušerijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir akušerio profesinė kvalifikacija)
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Az emberi erőforrások minisztere 13/2020. (III. 25.) EMMI rendelete
az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló
16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló
22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosításáról
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ib) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló
16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet módosítása
1. §		
Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet
(a továbbiakban: R1.) 23. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az Alaptörvény 53. cikke szerinti veszélyhelyzet időtartama alatt a 14. § (2) bekezdése szerinti gyakorlati vizsga
a jelölt elsődleges képzési helyén is lefolytatható. Ebben az esetben a vizsgabizottság által meghatározott feladatok
teljesítését a szakvizsgabizottság jelen lévő tagja, ennek hiányában az elsődleges képzőhely szakvizsga jellege
szerinti szakvizsgával rendelkező főorvosa igazolja. A veszélyhelyzet időtartama alatt az elméleti vizsga internet
igénybevételével (videokonferencia, skype) is lebonyolítható azzal, hogy a 14. § (3) bekezdését nem kell alkalmazni.”

2. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló
22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosításáról
2. §		
Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet
(a továbbiakban: R2.) a következő 16. §-sal egészül ki:
„16. § Az Alaptörvény 53. cikke szerinti veszélyhelyzet fennállásának időtartama alatt a jelölt által végzett,
a szakképzési tervtől eltérő egészségügyi tevékenység a szakképzése szakgyakorlati idejébe beszámítandó.”

3. Záró rendelkezések
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Kásler Miklós s. k.,
emberi erőforrások minisztere
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IX. Határozatok tára

Az Országgyűlés 7/2020. (III. 25.) OGY határozata
az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásáról*
1. Az Országgyűlés az Alaptörvény 24. cikk (8) bekezdése alapján
dr. Juhász Miklóst
az Alkotmánybíróság tagjává 2020. április 15-i hatállyal megválasztja.
2. Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Dr. Tiba István s. k.,

Dr. Varga László s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 8/2020. (III. 25.) OGY határozata
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló
5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról**
1. Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.)
OGY határozat (a továbbiakban: OGY határozat) 1. pontja a következők szerint módosul:
Az Országgyűlés
az Európai ügyek bizottságába
Dunai Mónikát (Fidesz),
Horváth István (Fidesz) helyett
dr. Tilki Attilát (Fidesz),
Bana Tibort (független),
a Mezőgazdasági bizottságba
Lázár János (Fidesz) helyett
Horváth Istvánt (Fidesz),
a Nemzeti összetartozás bizottságába
dr. Tilki Attila (Fidesz) helyett
Lázár Jánost (Fidesz)
a bizottság tagjává megválasztja.

* A határozatot az Országgyűlés a 2020. március 24-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyűlés a 2020. március 23-i ülésnapján fogadta el.
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2. Az OGY határozat 2. pontja a következők szerint módosul:
Az Országgyűlés a Törvényalkotási bizottságba
Horváth László (Fidesz) helyett – a képviselő bizottsági tagságának megtartása mellett – Herczeg Tamást (Fidesz)
a bizottság alelnökévé megválasztja.
3. Az OGY határozat 1. pont a) alpontjában az „Európai ügyek bizottsága (9 fő)” szövegrész helyébe az „Európai ügyek
bizottsága (11 fő)” szöveg lép.
4. Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Hiszékeny Dezső s. k.,

Dr. Szűcs Lajos s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

A köztársasági elnök 154/2020. (III. 25.) KE határozata
vezérőrnagyi előléptetésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 16. § (1) bekezdése és 32. § (1) bekezdése
alapján – a pénzügyminiszter javaslatára – dr. Vankó László pénzügyőr dandártábornokot 2020. március 15-ei
hatállyal pénzügyőr vezérőrnaggyá előléptetem.
Budapest, 2020. március 9.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. március 13.
		

Varga Mihály s. k.,

		

pénzügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/01311-2/2020.
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A köztársasági elnök 155/2020. (III. 25.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére
tekintettel dr. Kristófné dr. Kontra Erzsébet Mártát 2020. szeptember 5-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2020. március 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01400-2/2020.

A köztársasági elnök 156/2020. (III. 25.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére
tekintettel Samkóné dr. Győr Máriát 2020. szeptember 11-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2020. március 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01400-3/2020.

A köztársasági elnök 157/2020. (III. 25.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére
tekintettel dr. Kopinja Máriát 2020. szeptember 13-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2020. március 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01400-4/2020.
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A köztársasági elnök 158/2020. (III. 25.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére
tekintettel dr. Csányi Terézia Katalint 2020. szeptember 19-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2020. március 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01400-5/2020.

A köztársasági elnök 159/2020. (III. 25.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére
tekintettel dr. Pardy Annamáriát 2020. szeptember 21-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2020. március 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01400-6/2020.

A köztársasági elnök 160/2020. (III. 25.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére
tekintettel dr. Morócz Emilt 2020. szeptember 25-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2020. március 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01400-7/2020.
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A köztársasági elnök 161/2020. (III. 25.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére
tekintettel dr. Hegedűs Máriát 2020. szeptember 26-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2020. március 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01400-8/2020.

A köztársasági elnök 162/2020. (III. 25.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti
kérelmére tekintettel dr. Kolossay Éva Hajnalkát 2020. szeptember 23-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2020. március 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01400-9/2020.

A köztársasági elnök 163/2020. (III. 25.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Elek Barbara Szonját
a 2020. április 1. napjától 2023. március 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2020. március 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01400-10/2020.
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A köztársasági elnök 164/2020. (III. 25.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Csépány Kristóf Gergelyt
a 2020. április 1. napjától 2023. március 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2020. március 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01400-11/2020.

A köztársasági elnök 165/2020. (III. 25.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Perlaki Adriennt
2020. április 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2020. március 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01400-12/2020.

A köztársasági elnök 166/2020. (III. 25.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Zana Gabriellát
2020. április 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2020. március 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01400-13/2020.
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A köztársasági elnök 167/2020. (III. 25.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – az igazságügyi miniszter előterjesztésére – dr. Stelbaczky
Tibor rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet megbízom Magyarország Európai Unió mellett működő Állandó
Képviseletének a vezetésével.
Budapest, 2020. március 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. március 17.
		
		

Dr. Varga Judit s. k.,
igazságügyi miniszter

KEH ügyszám: KEH/01355-2/2020.

A köztársasági elnök 168/2020. (III. 25.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – az igazságügyi miniszter előterjesztésére – dr. Baranyai
Gábort kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté.
Budapest, 2020. március 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. március 17.
		
		

KEH ügyszám: KEH/01356-2/2020.

Dr. Varga Judit s. k.,
igazságügyi miniszter

1611

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 54. szám

A Kormány 1123/2020. (III. 25.) Korm. határozata
a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program módosításáról
A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogkörében eljárva
1. jóváhagyja a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program módosítására vonatkozó javaslatot
(a továbbiakban: javaslat) a részére benyújtott tervezet szerint,
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a javaslatnak az Európai Bizottsághoz történő
hivatalos benyújtásáról.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
e határozat közzétételét követő harminc napon belül
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1124/2020. (III. 25.) Korm. határozata
a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége kiegészítő támogatásáról szóló
1515/2018. (X. 17.) Korm. határozattal biztosított forrás felhasználásáról szóló
1737/2018. (XII. 18.) Korm. határozat módosításáról
A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége kiegészítő támogatásáról szóló 1515/2018. (X. 17.)
Korm. határozattal biztosított forrás felhasználásáról szóló 1737/2018. (XII. 18.) Korm. határozat 2. pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
[A Kormány a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Budapest, Hermina út 47. szám alatt lévő (helyrajzi
szám: Budapest XIV. kerület belterület 29771) székházának (a továbbiakban: Székház) teljes körű felújítása érdekében]
„2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az 1. pont szerinti beruházás megvalósítására lefolytatott
feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján nyújtson be előterjesztést a Kormány részére a beruházás
támogatásának kérdésével összefüggésben.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1125/2020. (III. 25.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a győri Xantus János Állatkert átfogó fejlesztéséhez szükséges
többletforrás biztosításáról
A Kormány – figyelemmel a Magyarország Kormánya és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1387/2017. (VI. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban:
Korm. határozat) 2. pont h) alpontjára –
1. egyetért a győri Xantus János Állatkert átfogó fejlesztése (a továbbiakban: Fejlesztés) érdekében Győr Megyei Jogú
Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) mint kedvezményezett részére – a Modern Városok Program
keretében a győri Xantus János Állatkert átfogó fejlesztéséről szóló 1931/2017. (XII. 8.) Korm. határozat alapján –
2017–2020. évekre megállapított mindösszesen 2 040 000 000 forint összegű központi költségvetési támogatáson
felül a 2020. évben 880 000 000 forint többletköltségvetési támogatás biztosításával;
2. egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti többlettámogatás a Modern Városok Program keretében megvalósításra
kerülő, a Korm. határozat 4. pont c) alpontja szerinti „új konferenciaterem” költségkeretének terhére kerüljön
biztosításra;
3. egyetért azzal, hogy a Fejlesztés megvalósításához a 2020. évben szükséges 880 000 000 forint a Magyarország
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 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 az 1. pont szerinti többletköltségvetési támogatás biztosítása érdekében módosítsa, és
a támogatói okirat módosításának hatálybalépését követő 30 napon belül a 2020. évi többletköltségvetési
támogatást az Önkormányzat részére támogatási előlegként folyósítsa.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a támogatói okirat módosítására – a Modern Városok Program Bizottság erre irányuló jóváhagyó
döntését követően – azonnal, a 2020. évi költségvetési támogatás folyósítására a támogatói okirat
hatálybalépését követő 30 napon belül
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1126/2020. (III. 25.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1387/2017. (VI. 27.) Korm. határozat módosításáról
A Magyarország Kormánya és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1387/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 4. pont a) és b) alpontja helyébe
a következő rendelkezések lépnek:
(A Kormány támogatja Győr kulturális életének fellendítését, ennek érdekében)
„a) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy vizsgálja meg a Győri Nemzeti Színház komplex megújításának,
valamint a II. János Pál tér rehabilitációjának lehetőségét és forrásigényét, valamint a vizsgálat alapján készítsen
előterjesztést a Kormány számára a fejlesztés ütemezett támogatása érdekében;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a kivitelezésre irányuló feltételes közbeszerzési eljárást követően
b) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az Önkormányzat bevonásával vizsgálja meg egy új
hangversenyterem építésének, fenntartásának lehetőségét és forrásigényét, valamint a vizsgálat alapján készítsen
előterjesztést a Kormány számára a fejlesztés támogatása érdekében;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a kivitelezésre irányuló feltételes közbeszerzési eljárást követően”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1613

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 54. szám

A Kormány 1127/2020. (III. 25.) Korm. határozata
a Nagykátai Szakorvosi Rendelőintézet felújításával és korszerűsítésével kapcsolatos intézkedésekről
A Kormány a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program, valamint a Pest
Megyei Területfejlesztési Program keretében történő további megvalósításáról szóló 1970/2017. (XII. 19.) Korm. határozatban
foglaltak eredményes megvalósítása érdekében
1. egyetért a Nagykátai Szakorvosi Rendelőintézet felújítása és korszerűsítése (a továbbiakban: Beruházás) érdekében
kidolgozott és részére bemutatott koncepcióval;
2. egyetért azzal, hogy a Beruházás megvalósítója az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló
2018. évi CXXXVIII. törvény 5. § (2) bekezdése alapján Nagykáta Város Önkormányzata legyen;
3. egyetért azzal, hogy a Beruházás megvalósítása során – az állami magasépítési beruházásokról szóló
299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 17. §-a alapján – nem kell alkalmazni az állami magasépítési beruházásokra
vonatkozó eljárásrendet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1128/2020. (III. 25.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a zalaegerszegi Mindszenty József Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium területén megvalósuló „Tornacsarnok és vívóterem” beruházáshoz szükséges
forrásátcsoportosításról
A Kormány a Modern Városok Program keretében a zalaegerszegi Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium
és Kollégium területén megvalósuló „Tornacsarnok és vívóterem” beruházáshoz szükséges támogatás biztosításáról
szóló 1484/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat 3. pontjának végrehajtása érdekében az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a kifizetésekhez kapcsolódó
kincstári díjakkal együtt – a 2020. évben szükséges 732 115 438 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok
Program jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport, 28. Egyházi
közfeladatellátási és közösségi célú beruházások támogatása jogcím javára, az 1. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1128/2020. (III. 25.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
30
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
380028
28
Egyházi közfeladatellátási és közösségi célú beruházások támogatása
K3
Dologi kiadások
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
358951
78
Modern Városok Program
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

30

Cím
szám

Módosítás
(+/-)

forintban

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

1

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

365 875
731 749 563
-732 115 438

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

forintban

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

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
30
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
380028
28
Egyházi közfeladatellátási és közösségi célú beruházások támogatása
358951
78
Modern Városok Program
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
30

1

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár

forintban

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
1 példány
egyéb:
azonnal

732 115 438
-732 115 438

Összesen

I.n.év

732 115 438

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

732 115 438

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1129/2020. (III. 25.) Korm. határozata
a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
1. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat] 1. pont s) alpontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„s) jóváhagyja, hogy a KÖFOP-3.2.1-16-2016-00001 azonosító számú, „Az Audit Hatóság által végzett ellenőrzések
színvonalának fenntartása” című kiemelt projekt
sa) a KÖFOP-3.2.1-16-2016-00001 azonosító számú („Az Audit Hatóság által végzett ellenőrzések színvonalának
fenntartása” című) projekt támogatásának ismételt növeléséről, valamint a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
szóló 1787/2018. (XII. 21.) Korm. határozat szerinti keretemeléséből 206 000 000 forint, valamint
sb) a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1129/2020. (III. 25.) Korm. határozat [a továbbiakban:
1129/2020. (III. 25.) Korm. határozat] szerinti keretemeléséből 256 000 000 forint
tekintetében a KÖFOP 3. prioritásának megemelt keretösszegén belül, az eredeti keretösszeg 110%-át meghaladó
rész terhére az irányító hatóság a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 44/C. § (3) bekezdése alapján kötelezettséget
vállaljon,”
2. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1/A. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1/A. A Kormány az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról
szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy
a) a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1584/2019. (X. 15.) Korm. határozattal módosított,
a 2. mellékletben foglalt táblázat 32f, 32h, 55. és 59. sora szerinti kiemelt projektek, valamint
b) az 1129/2020. (III. 25.) Korm. határozattal módosított, a 2. mellékletben foglalt táblázat 50. sora szerinti kiemelt
projekt
szakpolitikai felelős által javasolt műszaki-szakmai tartalmának bővítéséhez kapcsolódó, azzal arányos keretemelése
és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 3–6. §-ában foglalt eljárási szabályok ne kerüljenek alkalmazásra.”
3. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat
3.1. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat B:30 mezőjében a „Mezőgazdasági Vízhasználat Információs
és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) kialakítása” szövegrész helyébe a „Vízhasználat Információs, Ellenőrzési
és Integrált hatósági feladatokat ellátó Keretrendszer (VIZEK) kialakítása” szöveg,
3.2. 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében a „7,636” szövegrész helyébe a „7,892” szöveg,
3.3. 2. mellékletében foglalt táblázat
3.3.1.
F:8 mező 1.3. pontjában az „E-Tervtár kialakítása, az országos térképcentrumhoz történő csatlakozás
lehetőségének megteremtése” szövegrész helyébe a „vasúti vizsgaügyviteli folyamatok informatikai
támogatása” szöveg,
3.3.2.
F:30 mező 2.7. pontjában a „VIZEK rendszer és az e-építés portál közötti rendszerkapcsolat
kiépítése” szövegrész helyébe az „az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság mint szakhatóság
által használt szakhatósági munkafolyamatokat támogató modul kialakítása úgy, hogy az egyes
szakterületek, a szakhatósági eljárások keretében a felkérő hatóság által elvárt kritériumoknak
(pl. elvárt adatkörök, adatformátum stb.) maximálisan megfeleljen” szöveg,
3.3.3.
C:38 mezőjében a „Miniszterelnökség” szövegrész helyébe a „Lechner Tudásközpont Területi,
Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg,
3.3.4.
F:38 mező 2.1. pontjában a „2019. november 30-ig” szövegrész helyébe a „2020. március 31-ig”
szöveg,
3.3.5.
F:38 mező 2.2. pontjában a „2020. május 31-ig” szövegrész helyébe a „2020. szeptember 30-ig”
szöveg,
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3.3.6.
3.3.7.
3.3.8.

F:43a mező 2. pontjában a „2019. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2020. június 30-ig” szöveg,
F:43b mező 2. pontjában a „2019. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2020. június 30-ig” szöveg,
D:50 mezőjében a „7,636” szövegrész helyébe a „7,892” szöveg

lép.
4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1130/2020. (III. 25.) Korm. határozata
a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
1. A Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat
[a továbbiakban: 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat] 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat D:3 mezőjében a „9,95” szövegrész helyébe
a „19,35” szöveg lép.
3. Hatályát veszti az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat
a)
1. mellékletében foglalt táblázat 76. sora,
b)
2. mellékletében foglalt táblázat 6. sora.
4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1130/2020. (III. 25.) Korm. határozathoz
1. Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat
1.1.
K:18a mezőjében a „2017. december” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2018. január” szöveg,
1.2.
K:22 mezőjében a „2019. október” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2019. december” szöveg,
1.3.
K:24a mezőjében a „2018. szeptember” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2018. október” szöveg,
1.4.
K:25 mezőjében a „2019. október” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2019. december” szöveg,
1.5.
K:30a mezőjében a „2018. október” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2018. október” szöveg,
1.6.
K:41a mezőjében a „2018. október” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2018. október” szöveg,
1.7.
K:50a mezőjében a „2017. december” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2018. január” szöveg,
1.8.
C:73 mezőjében a „9,95” szövegrész helyébe a „19,35” szöveg
lép.

[A
1.
2.

Felhívás azonosító
jele

13a VP2-4.1.1.7-20

B

C
Felhívás

Egyes prioritások/fókuszterületek hozzájárulása a felhívás keretösszegéhez

Felhívás

Felhívás

Felhívás neve

keretösszege

(Mrd Ft)

meghirdetésének

meghirdetésének

Baromfi- és sertéstartó telepek
járványvédelmi rendszereinek
fejlesztése

D

E

F

G

H

I

J

K

(Mrd Ft)

1. prioritás

2. prioritás

3. prioritás

4. prioritás

5. prioritás

6. prioritás

módja

tervezett ideje]

2,00

0,00

1,80

0,00

0,00

0,20

0,00

standard

2020. március

H

I

J

K

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 54. szám

2. Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 13a. sorral egészül ki:

3. Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 29a. sorral egészül ki:
[A
1.
2.

29a

Felhívás azonosító
jele

VP3-9.1.1-20

B
Felhívás neve

Termelői csoportok és szervezetek
létrehozása

C

D

E

F

G

Felhívás

Egyes prioritások/fókuszterületek hozzájárulása a felhívás keretösszegéhez

Felhívás

Felhívás

keretösszege

(Mrd Ft)

meghirdetésének

meghirdetésének

(Mrd Ft)

1. prioritás

2. prioritás

3. prioritás

4. prioritás

5. prioritás

6. prioritás

módja

tervezett ideje]

3,00

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

standard

2020. február
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A miniszterelnök 22/2020. (III. 25.) ME határozata
helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228. § (2) bekezdés b) pontja és 234. § (1) bekezdése
alapján – a külgazdasági és külügyminiszter javaslatára –
Kumin Ferencet, a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkárát e tisztségéből, más fontos
megbízatására tekintettel
– 2020. március 31-ei hatállyal –
felmentem, egyidejűleg
Magyar József Zoltánt a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkárává
– 2020. április 1-jei hatállyal –
kinevezem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

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

