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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 21/2019. (V. 21.) BM rendelete
a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet
módosításáról
A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény
24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet
[a továbbiakban: 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet] 31. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ személyi állománya vonatkozásában az (1) bekezdésben meghatározott
jutalom adományozásánál a (3) bekezdésben foglaltakon túl a jogelőd Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézeteknél
foglalkoztatási jogviszonyban töltött időt is figyelembe kell venni.”
2. §		
A 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet a következő 61. §-sal egészül ki:
„61. § A 31. § (7) bekezdését 2017. január 1-jétől a rendelkezés hatálybalépéséig terjedő időszakra is alkalmazni kell.
A foglalkoztatott csak arra a pénzjutalomra szerez jogosultságot, amely az ebben az időszakban – a beszámítási
szabály figyelembevételével – fennálló foglalkoztatási jogviszony alapján esedékes.”
3. §		
Ez a rendelet 2019. július 1-jén lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 190/2019. (V. 21.) KE határozata
vezérőrnagyi előléptetésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 4/A. §
(1) bekezdés b) pontja alapján – a honvédelmi miniszter előterjesztésére – Koronczai Géza dandártábornokot
2019. május 21-ei hatállyal vezérőrnaggyá előléptetem.
Budapest, 2019. május 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. május 7.
		
		

Dr. Benkő Tibor s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: KEH/02187-2/2019.

A köztársasági elnök 191/2019. (V. 21.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 4/A. §
(1) bekezdés a) pontja alapján – a honvédelmi miniszter előterjesztésére – Oroszi Zsolt ezredest 2019. május 21-ei
hatállyal dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2019. május 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. május 7.
		
		

KEH ügyszám: KEH/02188-2/2019.

Dr. Benkő Tibor s. k.,
honvédelmi miniszter
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A köztársasági elnök 192/2019. (V. 21.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
4/A. § (1) bekezdés a) pontja és 83. § (4) bekezdés b) pontja alapján – a honvédelmi miniszter előterjesztésére –
Szűcs Lóránd ezredest 2019. május 21-ei hatállyal a kötelező várakozási idő letelte előtt dandártábornokká
kinevezem.
Budapest, 2019. május 13.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. május 15.
		
		

Dr. Benkő Tibor s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: KEH/02442-2/2019.

A pénzügyminiszter 1/2019. (V. 21.) PM határozata
az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról
szóló 2018. évi XLI. törvény 95. § b) pontja és 17. melléklet 2. pontja hatálybalépéséről
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 11. §-a és az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról,
valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény 255. § (13) bekezdése alapján, a Kormány tagjainak feladatés hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következő határozatot hozom:
Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló
2018. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Módosító törvény) 255. § (13) bekezdése a Módosító törvény 95. § b) pontja
és 17. melléklet 2. pontja hatálybalépéséről az alábbiak szerint rendelkezik:
„(13) A 95. § b) pontja és a 17. melléklet 2. pontja a Török Köztársaságnak a Magyarország számára címzett,
az adó-visszatérítésnek a Török Köztársaság által a belföldön letelepedett adóalanyok részére való biztosításáról
szóló értesítés kézhezvételéről szóló, az adópolitikáért felelős miniszter határozatának a Magyar Közlönyben történő
közzétételét követő napon lép hatályba.”
A Török Köztársaság értesítése kézhezvételének napja: 2019. január 30.
A fentiek alapján megállapítom, hogy a Módosító törvény 95. § b) pontja és 17. melléklet 2. pontja 2019. május 22.
napján hatályba lép.
		

Varga Mihály s. k.,

		

pénzügyminiszter
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