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Kormányrendeletek

A Kormány 257/2019. (X. 30.) Korm. rendelete
a kormányzati informatikai beszerzésekkel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 5. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 7a. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet
feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló
168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KEF rendelet) „Hatálybalépés” alcíme a következő 31. §-sal egészül
ki:
„31. § (1) A kormányzati informatikai beszerzésekkel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
257/2019. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MódR2.) hatálybalépésének napjától 2019. október 31-ig
hatályos (a továbbiakban: 2019. október 31-ig hatályos) 1. számú melléklet 1–3. pontja szerinti beszerzési igény
vagy a DKÜ rendelet szerinti kormányzati informatikai beszerzési igény kielégítésére alkalmas, e rendelet szerinti
keretmegállapodás vagy más keret jellegű szerződés létrejöttére irányuló központosított közbeszerzési eljárás
a MódR2. hatálybalépésétől nem indítható.
(2) A MódR2. hatálybalépésének napján hatályban lévő, valamint a MódR2. hatálybalépésének napján folyamatban
lévő központosított közbeszerzési eljárások eredményeként létrejövő, a 2019. október 31-ig hatályos 1. számú
melléklet 1–3. pontja szerinti beszerzési igény kielégítésére alkalmas keretmegállapodások vagy más keret jellegű
szerződések tekintetében – a DKÜ rendelet 30/A. § (1) bekezdés rendelkezései szerint – a Közbeszerzési és Ellátási
Főigazgatóság helyébe jogutódként a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(a továbbiakban: DKÜ) lép.
(3) A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
a) a DKÜ rendelet 30/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti keretmegállapodások vagy más keret jellegű szerződések
esetében 2019. november 1-jéig,
b) a DKÜ rendelet 30/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti keretmegállapodások vagy más keret jellegű szerződések
esetében azok létrejöttével egy időben
teljesíti a jogutódlással együtt járó kötelezettségeit, így különösen gondoskodik a keretmegállapodások vagy más
keret jellegű szerződések DKÜ részére történő átadásáról, valamint – a DKÜ által meghatározottak szerinti módon –
az azok alkalmazásához kapcsolódó dokumentumok, adatbázisok, adatállományok, kimutatások, elszámolások,
továbbá a szerződéses mellékkötelezettségek pénzügyi biztosítékai és az azok fölötti rendelkezési jog teljes körű
átadásáról.
(4) E rendelet 2019. október 31-ig hatályos rendelkezéseit a DKÜ rendelet 30/A. § (1) bekezdése szerinti
keretmegállapodások vagy más keret jellegű szerződések alkalmazásakor a DKÜ rendeletben foglaltakkal
összhangban kell alkalmazni.”
2. §		
Hatályát veszti a KEF rendelet 1. számú mellékletének 1–3. pontja.
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2. A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség
Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított
közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
3. §

(1) A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő
Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló
301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DKÜ rendelet) 13. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Ha a DKÜ a beszerzési igény kielégítésére szolgáló beszerzési eljárást saját hatáskörben történő lefolytatásra
az (1) bekezdés b) pontja szerint visszaadta, az érintett szervezet a beszerzési igényét, ha az a (3) bekezdés a) pont
aa) alpontja szerinti keretmegállapodás vagy más keret jellegű szerződés alkalmazásával kielégíthető, köteles
a keretmegállapodás vagy más keret jellegű szerződés alkalmazásával kielégíteni.”
(2) A DKÜ rendelet 13. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Ha a DKÜ eljárása eredményeképpen egy vagy több ajánlattevővel olyan keretmegállapodás jön létre, amely
az adott közbeszerzés megvalósítására irányuló visszterhes szerződés(ek) minden feltételét nem, vagy azokat
nem kötelező erővel tartalmazza, annak alapján – a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti konzultáció vagy
a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitás eredményeként – olyan keret jellegű szerződés is
köthető, amely alapján az adott közbeszerzés közvetlen megrendelés(ek) útján is megvalósítható, feltéve, hogy
e keret jellegű szerződés a közvetlen megrendelés(ek) eredményeképpen létrejövő visszterhes szerződés(ek)
minden feltételét kötelező erővel tartalmazza.”
(3) A DKÜ rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az érintett szervezet a DKÜ részére közbeszerzési díjat fizet.
A 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az érintett szervezet a DKÜ részére közbeszerzési díjat akkor fizet,
ha a beszerzési igényét a 13. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti keretmegállapodás vagy más keret jellegű
szerződés alkalmazásával elégíti ki.”
(4) A DKÜ rendelet 30. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az (5) bekezdéstől eltérő beszerzési igénye kielégítésére irányuló, saját hatáskörben megvalósuló beszerzési
eljárást az érintett szervezet a Kormány – a kezdő naptól számított 150. napig megadott – egyedi döntése alapján
indíthat.”
(5) A DKÜ rendelet 30. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A (6) és a (7a) bekezdés szerinti beszerzési igény kielégítésére irányuló beszerzési eljárások megindítása
tekintetében a Kormány véghatáridőt határozhat meg.”
(6) A DKÜ rendelet 8. alcíme a következő 30/A. és 30/B. §-sal egészül ki:
„30/A. § (1) A KEF rendeletnek a kormányzati informatikai beszerzésekkel kapcsolatos egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 257/2019. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr2.) hatálybalépésétől 2019. október
31-ig hatályos (a továbbiakban: 2019. október 31-ig hatályos) 1. számú mellékletének 1–3. pontja szerinti beszerzési
igény kielégítésére alkalmas, a Módr2.
a) hatálybalépésének napján hatályban lévő KEF rendelet szerinti keretmegállapodások vagy más keret jellegű
szerződések tekintetében 2019. november 1. napján,
b) hatálybalépésének napján folyamatban lévő központosított közbeszerzési eljárások eredményeként létrejövő
KEF rendelet szerinti keretmegállapodások vagy más keret jellegű szerződések tekintetében, annak létrejöttének
napján
a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) helyébe jogutódként – e rendelet szerinti központi
közbeszerző szervként – a DKÜ lép, és a KEF rendelet 2019. október 31-ig hatályos 1. számú mellékletének
1–3. pontja szerinti beszerzési igény kielégítése e rendelet szerint történik.
(2) A jogutódlást követően az (1) bekezdés szerinti keretmegállapodások vagy más keret jellegű szerződések
alkalmazására az e rendelet szerinti valamennyi érintett szervezet jogosulttá válik. A jogutódlást követően azon
érintett szervezetek, amelyek a KEF rendelet 2019. október 31-ig hatályos rendelkezései szerint nem tartoztak
a KEF rendelet hatálya alá, az (1) bekezdés szerinti keretmegállapodások vagy más keret jellegű szerződések
alkalmazása tekintetében a KEF rendelet szerinti önként csatlakozónak minősülnek.
(3) A jogutódlást követően a DKÜ az (1) bekezdés szerinti keretmegállapodások vagy más keret jellegű szerződések
elérhetőségét és alkalmazását – az érintett keretmegállapodás vagy más keret jellegű szerződés vonatkozásában –
Portálon keresztül elérhető, DKÜ által működtetett elektronikus rendszer alkalmazásával biztosítja.
(4) A jogutódlást követően az (1) bekezdés szerinti keretmegállapodások vagy más keret jellegű szerződések
az e rendeletben foglaltakkal való összhang megteremtéséhez szükséges mértékben és módon – a Kbt. 141. §
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(6) bekezdésében foglalt feltételek vizsgálata nélkül – módosulnak, illetve módosíthatók, és esetükben sem
a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásait, sem
a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet előírásait nem kell alkalmazni.
30/B. § (1) A jogutódlást követően a 30/A. § (1) bekezdése szerinti keretmegállapodások vagy más keret
jellegű szerződések a 4. § (2) bekezdés e) pontja alapján kötött, a 13. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti
keretmegállapodásnak vagy más keret jellegű szerződésnek minősülnek.
(2) A jogutódlást követően a 30/A. § (1) bekezdése szerinti keretmegállapodások vagy más keret jellegű szerződések
alkalmazása során a közbeszerzési díj megfizetésére – a KEF rendelet 12. és 14. § rendelkezéseire is figyelemmel –
a keretmegállapodások vagy más keret jellegű szerződések – jogutódlás bekövetkeztekor hatályos – előírásai szerint
kerül sor, azzal, hogy a közbeszerzési díj a DKÜ-t illeti.
(3) A jogutódlást követően a 30/A. § (1) bekezdése szerinti keretmegállapodásokban vagy más keret jellegű
szerződésekben hivatkozott központosított közbeszerzési portál (KEF Portál) alatt a keretmegállapodások vagy más
keret jellegű szerződések alkalmazása során a 30/A. § (3) bekezdése szerinti elektronikus rendszert kell érteni.
(4) A jogutódlást követően a 30/A. § (1) bekezdése szerinti keretmegállapodások vagy más keret jellegű
szerződések alkalmazása során adatszolgáltatásra – a KEF rendelet 23. § (1) bekezdése és 28. § (4) bekezdése
szerinti rendelkezéseire is figyelemmel – a keretmegállapodások vagy más keret jellegű szerződések – jogutódlás
bekövetkeztekor hatályos – előírásai szerint, a 13. § (8)–(11) bekezdése alkalmazásával kerül sor.
(5) A jogutódlást követően a 30/A. § (1) bekezdése szerinti keretmegállapodások vagy más keret jellegű szerződések
alkalmazása során a szerződéses mellékkötelezettségek teljesítésére, illetve az azok pénzügyi biztosítékának
nyújtására – a keretmegállapodások vagy más keret jellegű szerződések – a jogutódlás bekövetkeztekor hatályos –
előírásai szerint kerül sor, azzal, hogy az azokkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek a DKÜ-t illetik, illetőleg
terhelik.
(6) A jogutódlást követően a 30/A. § (1) bekezdése szerinti keretmegállapodások vagy más keret jellegű szerződések
tekintetében a DKÜ gondoskodik a keretmegállapodások vagy más keret jellegű szerződések 30/A. § (4) bekezdése
szerinti módosításáról, ha az az e rendeletben foglaltakkal való összhang megteremtéséhez szükséges.”
4. §		
A DKÜ rendelet 27/D. §-ában a „168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe a „168/2004. (V. 25.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: KEF rendelet)” szöveg lép.
5. §		
Hatályát veszti a DKÜ rendelet 13. § (6) bekezdése.

3. Záró rendelkezések
6. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § 2019. november 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

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

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 14/2019. (X. 30.) MEKH rendelete
a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól
szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 2. 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. §

(1) A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló
11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R.) 11/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
„(1) A Hivatal hatósági bizonyítványt állít ki az mFRR kapacitást nyújtó erőmű vagy a nevében eljáró villamosenergia
kereskedelmi engedélyes (a továbbiakban együttesen: erőmű) mint kiegyenlítő szabályozási szolgáltató kérelmére
az mFRR kapacitásnak a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXV. törvény 3. § 22. pontja szerinti átviteli
rendszerirányító (a továbbiakban: átviteli rendszerirányító) általi behívásból adódó kapacitás-túllépési és nomináláseltérési pótdíj alóli mentesülés érdekében. A hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtásakor az erőmű igazolni
köteles azt, hogy az adott gázév tekintetében mFRR kapacitás biztosítása tárgyában az átviteli rendszerirányítóval
kötött, a magyar villamosenergia-rendszer Kereskedelmi Szabályzat III./4.4.3. pontja szerinti hatályos szerződéssel és
akkreditációval rendelkezik. A hatósági bizonyítvány határozott ideig, az adott gázév végéig hatályos.
(2) Az mFRR kapacitással rendelkező erőmű a hatósági bizonyítvány birtokában saját jogon eljárva vagy
a földgázkereskedője útján a szállítási rendszerüzemeltetőhöz fordulhat a kapacitás-túllépési és nomináláseltérési pótdíj alóli mentesség érdekében. Az e rendeletben foglaltak alkalmazása során nem minősül jogosulatlan
igénybevételnek az erőműtől az átviteli rendszerirányító által bekért mFRR kapacitáshoz tartozó szállító rendszeri
kapacitás igénybevétel. Az erőmű által lekötött, rendelkezésre álló és az átviteli rendszerirányító által bekért mFRR
kapacitás alapján meghatározott szállító rendszeri napi kapacitás együttes mértékéig a szállítási rendszerüzemeltető
kapacitás-túllépési pótdíjat az erőműre nem szabhat ki. Az mFRR kapacitás keretében igénybe vett földgáz
mennyiség mértékéig nominálási eltérésre a szállítási rendszerüzemeltető nominálás-eltérési pótdíjat az erőműre
nem szabhat ki.”
(2) Az R. 11/A. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Az mFRR kapacitással rendelkező erőmű és az érintett szállítási rendszerüzemeltető együttműködési
megállapodásban rendelkezik különösen az erőmű által a szállítási rendszerüzemeltető részére rendelkezésre
bocsátandó adatokról, a kapcsolódó egyéb feladatokról, emellett az erőmű köteles a megállapodásban
a szállítási rendszerüzemeltetőnek nyilatkozni az erőmű hatásfokáról, a szállító rendszeren az ellátását biztosító
földgázkereskedőről, a szállítórendszeren lekötött kapacitásáról és az ellátását biztosító átadás-átvételi pontról,
illetve ezek változásáról minden esetben az együttműködési megállapodásban foglaltak szerint tájékoztatja
a szállítási rendszerüzemeltetőt. Az így létrejött megállapodást a hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelemmel
egyidejűleg szükséges benyújtani a Hivatalhoz. A kérelmet első alkalommal 2019. december 1-jétől lehet benyújtani
a Hivatalhoz. Az mFRR kapacitással rendelkező erőművek legkorábban 2020. január 1-jei gáznap kezdetétől
jogosultak a Hivatal által kiállított hatósági bizonyítvány alapján igénybe venni a kapacitás-túllépési és nomináláseltérési pótdíj alóli mentességet.
(5) Az érintett saját jogon eljáró erőmű, illetve – amennyiben földgázkereskedő útján szerzi be az ellátásához
szükséges földgázt – a földgázszállító rendszeren a földgázellátását végző földgázkereskedő a napi szállítási
kapacitásdíjat köteles megfizetni – hónapot követő utólagos elszámolással – az általa az mFRR kapacitás behívása
során adott gáznapon igénybe vett, legnagyobb órai kapacitás után. Ez a kapacitás az átviteli rendszerirányító
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által a szállítási rendszerüzemeltető részére megadott, az adott erőműtől bekért mFRR kapacitás alapján kerül
meghatározásra a 4. mellékletben rögzített átszámítási képlet szerint. A szállítási rendszerüzemeltetőnek az mFRR
kapacitás meghatározása során nem kell figyelembe venni az erőmű részére korábban lekötött, rendelkezésre álló
szállító rendszeri kapacitásokat.”
2. §		
Az R.
a)
11. § (1) bekezdésében a „gáznapot követő 60 napon belül” szövegrész helyébe a „gázhónapot követő
60. napig” szöveg,
b)
23. § (2a) bekezdésében az „5. §” szövegrész helyébe a „33/A. §” szöveg
lép.
3. §		
Az R. az 1. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
		

Dr. Dorkota Lajos s. k.,

		

elnök

1. melléklet a 14/2019. (X. 30.) MEKH rendelethez
„4. melléklet a 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelethez

Az mFRR felszabályozás esetén alkalmazandó átszámítási képlet
A tárgynap i-edik gázórájában (i=1,2,…24), a behívott gáztüzelésű erőmű által mFRR felszabályozás keretében
elfogyasztott gázmennyiség kWh-ban mért Egáz,i energiatartalma az alábbi képlet szerint számítandó az i-edik óra
j-edik negyedórájában (j=1,2,…4) megtermelt, kWh-ban mért ɛi,j felszabályozási villamos energiamennyiségek
összegzésének alapulvételével:

Egáz,i =

∑

4

ε

j=1 i,j

NVHF

,

ahol NVHF jelöli a behívott erőmű – általa előzetesen, egy tizedesjegy pontosággal, %-ban megadott, a szállítási
rendszerüzemeltető és az erőmű közötti Együttműködési megállapodásban rögzített – névleges villamosenergia
termelés hatásfokát.”
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V.

A Kormány tagjainak rendeletei

Az igazságügyi miniszter 25/2019. (X. 30.) IM rendelete
a bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól szóló
20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet módosításáról
A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott
ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény
96. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §

(1) A bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól szóló
20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet [a továbbiakban: 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet] 22/A. § (1) bekezdés a) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bíróság a 10. számú adatlap megküldésével közli a külföldre utazási korlátozás hatálya alatt állók nyilvántartása
részére az eljáró bíróság megnevezését, határozatának számát és keltét, azt a tényt, hogy az érintett személy érvényes úti
okmánnyal rendelkezik-e, valamint)
„a) az elrendelt kiadatási letartóztatás, ideiglenes kiadatási letartóztatás, átadási letartóztatás, ideiglenes
átadási letartóztatás és ideiglenes végrehajtási letartóztatás, ideiglenes kiadatási bűnügyi felügyelet, ideiglenes
átadási bűnügyi felügyelet és a Bnytv. 30/B. § b) pontjában meghatározott ideiglenes végrehajtási bűnügyi
felügyelet elrendelésének tényét, időpontját és időtartamát, valamint – a 22/B. §-ban meghatározott kivétellel –
a megszűnésének tényét és időpontját;”
(2) A 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet 22/B. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ a 10. adatlap megküldésével közli a külföldre utazási korlátozás hatálya
alatt állók nyilvántartása részére)
„b) a kiadatási letartóztatást, ideiglenes kiadatási letartóztatást, átadási letartóztatást, ideiglenes átadási
letartóztatást, ideiglenes kiadatási bűnügyi felügyeletet, ideiglenes átadási bűnügyi felügyeletet és a Bnytv. 30/B. §
b) pontjában meghatározott ideiglenes végrehajtási bűnügyi felügyeletet elrendelő bíróság megnevezését,
határozatának számát és keltét,”

2. §		
A 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet 10. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. §		
Hatályát veszti a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet 22/A. § (1) bekezdésében a „számú” szövegrész.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Varga Judit s. k.,

		

igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 25/2019. (X. 30.) IM rendelethez
„10. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez

10. adatlap
ADATKÖZLÉS A KÜLFÖLDRE UTAZÁSI KORLÁTOZÁS HATÁLYA ALATT ÁLLÓK NYILVÁNTARTÁSA RÉSZÉRE
o PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE
1. Az érintett személy személyazonosító adatai:
1.1. Személyi azonosító: ooooooooooo
1.2. Családi és utónév:
..................................................................................................................................................................................................................................
1.3. Születési családi és utónév:
..................................................................................................................................................................................................................................
1.4. Előző születési családi és utónév:
..................................................................................................................................................................................................................................
1.5. Születési hely: ....................................................................................................................... idő: oooo év oo hó oo nap.
1.6. Anyja születési családi és utóneve:
..................................................................................................................................................................................................................................
1.7. Anyja előző születési családi és utóneve:
..................................................................................................................................................................................................................................
1.8. Neme: o férfi o nő
1.9. Állampolgárság: ............................................................................
1.10. Előző állampolgárság: ..............................................................
1.11. Lakcím:
..................................................................................................................................................................................................................................
1.12. Előző lakcím:
..................................................................................................................................................................................................................................
2. Az érintett személy érvényes úti okmánnyal rendelkezik (kitöltése kötelező):

o IGEN o NEM

3. A korlátozás elrendelésének adatai:
3.1. Az eljáró bíróság megnevezése: ............................................................................................................................................................
3.2. határozatának száma: ...................................................................... és kelte:

oooo év oo hó oo nap.

3.3. A korlátozás lejáratának napja:

oooo év oo hó oo nap.

3.4. Az elrendelt korlátozás típusa:
o KIADATÁSI LETARTÓZTATÁS

o IDEIGLENES KIADATÁSI LETARTÓZTATÁS

o ÁTADÁSI LETARTÓZTATÁS
o IDEIGLENES ÁTADÁSI BŰNÜGYI FELÜGYELET
o IDEIGLENES VÉGREHAJTÁSI BŰNÜGYI FELÜGYELET

o IDEIGLENES ÁTADÁSI LETARTÓZTATÁS
o IDEIGLENES KIADATÁSI BŰNÜGYI FELÜGYELET

o IDEIGLENES VÉGREHAJTÁSI LETARTÓZTATÁS

o MAGYARORSZÁG TERÜLETÉNEK ELHAGYÁSA TILOS

4. o Az érintett személy a kiadatási letartóztatás elrendelésekor ideiglenes kiadatási letartóztatást tölt.
5. o Az érintett személy az átadási letartóztatás elrendelésekor ideiglenes átadási letartóztatást tölt.
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6. A korlátozás megszüntetésének adatai:
6.1. Az eljáró bíróság megnevezése: ............................................................................................................................................................
6.2. határozatának száma: ...................................................................... és kelte:

oooo év oo hó oo nap.

6.3. A korlátozás lejáratának napja:

oooo év oo hó oo nap.

6.4. Az elrendelt korlátozás típusa:
o KIADATÁSI LETARTÓZTATÁS

o IDEIGLENES KIADATÁSI LETARTÓZTATÁS

o ÁTADÁSI LETARTÓZTATÁS
o IDEIGLENES ÁTADÁSI BŰNÜGYI FELÜGYELET
o IDEIGLENES VÉGREHAJTÁSI BŰNÜGYI FELÜGYELET

o IDEIGLENES ÁTADÁSI LETARTÓZTATÁS
o IDEIGLENES KIADATÁSI BŰNÜGYI FELÜGYELET

o IDEIGLENES VÉGREHAJTÁSI LETARTÓZTATÁS

o MAGYARORSZÁG TERÜLETÉNEK ELHAGYÁSA TILOS

7. Külföldi hatóságok részére átadás adatai:
7.1. Az ügyirat száma: .......................................................................................................................................................................................
7.2. Az átadás napja:

oooo év oo hó oo nap.

Kelt: ......................................................, .............. év ............. hó .......... nap

P. H.
		
		

....................................................................
Az eljáró szerv képviselője”
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 445/2019. (X. 30.) 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. Balla Klárát 2020. március 31-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2019. október 18.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04739-2/2019.

A köztársasági elnök 446/2019. (X. 30.) 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. Butyka Máriát
a 2019. november 1. napjától 2022. október 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2019. október 18.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04739-3/2019.

A köztársasági elnök 447/2019. (X. 30.) 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. Heinemann Csillát
a 2019. november 1. napjától 2022. október 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2019. október 18.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04739-4/2019.
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A köztársasági elnök 448/2019. (X. 30.) 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. Helmeczy Zsófiát
a 2019. november 1. napjától 2022. október 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2019. október 18.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04739-5/2019.

A köztársasági elnök 449/2019. (X. 30.) 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. Holló Ágnest
a 2019. november 1. napjától 2022. október 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2019. október 18.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04739-6/2019.

A köztársasági elnök 450/2019. (X. 30.) 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. Leszák Andreát
a 2019. november 1. napjától 2022. október 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2019. október 18.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04739-7/2019.
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A köztársasági elnök 451/2019. (X. 30.) 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 – Gnájné dr. Porkoláb
Erikát a 2019. november 1. napjától 2022. október 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2019. október 18.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04739-8/2019.

A miniszterelnök 118/2019. (X. 30.) ME határozata
a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program monitoring bizottsága elnökének
felmentéséről és a monitoring bizottság elnökének kinevezéséről
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdése alapján
a)
Schanda Tamás Jánost a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program monitoring bizottsága
elnöki tisztségének ellátása alól – 2019. szeptember 10-i hatállyal – felmentem, és
b)
Perényi Sigismund Petert, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkárát a Közigazgatás- és
Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program monitoring bizottsága elnökévé – 2019. szeptember 11-i
hatállyal – kinevezem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A miniszterelnök 119/2019. (X. 30.) ME határozata
az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok magyar tagozati elnökeinek
felmentéséről és kinevezéséről
1. A kormányközi vegyesbizottságok tagjainak és tisztségviselőinek kijelöléséről szóló 2118/2008. (VIII. 27.)
Korm. határozat 3. pont a) alpontja szerinti jogkörömben eljárva a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése
alapján
Magyar Leventét
a Magyar–Üzbég Gazdasági Együttműködési Kormányközi Vegyes Bizottság magyar tagozata elnöki tisztségéből
felmentem.
2. Ezzel egyidejűleg
Szijjártó Pétert
a Magyar–Üzbég Gazdasági Együttműködési Kormányközi Vegyes Bizottság magyar tagozati elnökévé nevezem ki.
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

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

