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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1039/2019. (II. 18.) Korm. határozata
a Nemzetközi Holokauszt Megemlékezési Szövetség keretében kidolgozott antiszemitizmus-definíció 
alkalmazásának előmozdításáról

A Kormány kiemelt feladatának tekinti, hogy minél szélesebb körben megismertesse a zsidóság történelmét és hagyományait, 
mivel meggyőződése, hogy ezen ismeretek terjesztése lehetőséget ad az  antiszemitizmus és az  ehhez kapcsolódó negatív 
nézetek visszaszorítására is;
a Kormány emlékeztet továbbá arra, hogy zsidó polgártársaink méltóságának és biztonságának védelme érdekében 
politikájában zéró toleranciát hirdetett az antiszemita jelenségekkel és megnyilvánulásokkal szemben;
a Kormány egyetért azzal és támogatja, hogy az állami és nem állami oktatási intézményekben az antiszemitizmussal kapcsolatos 
történelmi tények és jelenségek objektív megvilágításban, a  legszélesebb körben megismertetésre kerüljenek, ezzel is erősítve 
az antiszemitizmus elleni küzdelmet;
a Kormány továbbá egyetért azzal, hogy a  Nemzetközi Holokauszt Megemlékezési Szövetség keretében kidolgozott 
antiszemitizmus-definíció megfelelően irányadó az antiszemitizmus elleni küzdelemben, ezért a Kormány

 1. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy vizsgálja meg a Nemzetközi Holokauszt Megemlékezési Szövetség 
keretében kidolgozott antiszemitizmus-definíciónak a  kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 
szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendeletbe, illetve a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok 
képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendeletbe való beillesztésének lehetőségét, és 
erről terjesszen jelentést a Kormány elé;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2019. április 30.

 2. felhívja a belügyminisztert mint a rendészeti felsőoktatás felügyeletéért felelős minisztert, hogy kérje fel a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem rektorát, hogy vizsgálja meg a Nemzetközi Holokauszt Megemlékezési Szövetség keretében 
kidolgozott antiszemitizmus-definíciónak az  államtudományi képzési terület alap- és mesterképzési szakjainak 
meghatározásáról és azok képzési és kimeneti követelményeiről, valamint az azzal összefüggő kormányrendeletek 
módosításáról szóló 282/2016. (IX. 21.) Korm. rendeletbe, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek 
hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a  rendészeti utánpótlási 
és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendeletbe való beillesztésének lehetőségét – különös tekintettel 
a gyűlölet-bűncselekmények hatékonyabb üldözésére –, és erről terjesszen jelentést a Kormány elé;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2019. április 30.

 3. felhívja az  igazságügyi minisztert, hogy az  Emberi Jogi Munkacsoport Véleménynyilvánítás Szabadságáért Felelős 
Tematikus Munkacsoportjának bevonásával vizsgálja meg a  Nemzetközi Holokauszt Megemlékezési Szövetség 
keretében kidolgozott antiszemitizmus-definíció alkalmazásának lehetőségét, és erről terjesszen jelentést 
a Kormány elé;

Felelős: igazságügyi miniszter
Határidő: 2019. április 30.

 4. felhívja az  igazságügyi minisztert és a  belügyminisztert, hogy vizsgálja meg a  Nemzetközi Holokauszt 
Megemlékezési Szövetség keretében kidolgozott antiszemitizmus-definíciónak, illetve e  kormányhatározatnak 
a  jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendeletbe, illetve a  rendészeti alapvizsgáról és a  rendészeti 
szakvizsgáról, a  Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a  rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi 
és a  rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendeletbe való 
beillesztésének lehetőségét, és erről terjesszen jelentést a Kormány elé;

Felelős: igazságügyi miniszter 
belügyminiszter

Határidő: 2019. április 30.
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 5. felkéri a  legfőbb ügyészt és az  Országos Bírósági Hivatal elnökét, hogy vizsgálják meg a  Nemzetközi Holokauszt 
Megemlékezési Szövetség keretében kidolgozott antiszemitizmus-definíció beillesztésének lehetőségét a  bírák és 
ügyészek képzésébe.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1040/2019. (II. 18.) Korm. határozata
az Európa Tanács felülvizsgált filmkoprodukciós egyezménye szövegének végleges megállapítására adott 
felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért az  Európa Tanács Rotterdamban, 2017. január 30-án kelt, felülvizsgált filmkoprodukciós egyezménye 

(a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza az  emberi erőforrások miniszterét vagy az  általa kijelölt személyt az  Egyezmény bemutatott 

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

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

megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány 
az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 14/2019. (II. 18.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya között légiközlekedési megállapodás 
létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
az innovációért és technológiáért felelős miniszter és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyarország Kormánya és a  Libanoni Köztársaság Kormánya között légiközlekedési Megállapodás 

(a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
 2. felhatalmazom az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – az  érintett miniszterekkel 

egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom az  innovációért és technológiáért felelős minisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy 

a tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 5. felhívom az innovációért és technológiáért felelős minisztert, a külgazdasági és külügyminisztert és az igazságügyi 

minisztert, hogy a Megállapodás létrehozását követően a Megállapodás szövegének végleges megállapítására való 
felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  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.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

A miniszterelnök 15/2019. (II. 18.) ME határozata
a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Felülvizsgálati Bizottsága tagjainak megbízásáról

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 71.  § (4) és (5)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva 
– az oktatásért felelős miniszter előterjesztésére –

dr. Császár Attila Gézát, az MTA doktorát, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi tanárát,
dr. Maróth Miklóst, az  MTA rendes tagját, egyetemi tanárt, az  Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézetének 
igazgatóját és
dr. Nagy Zoltánt, az MTA doktorát, a Semmelweis Egyetem és a Pannon Egyetem professor emeritusát, a Semmelweis 
Egyetem konzisztóriumának elnökét

a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Felülvizsgálati Bizottsága tagsági teendőinek ellátásával

– 2019. február 15-ei hatállyal hatéves időtartamra –

megbízom.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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