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III. Kormányrendeletek

A Kormány 104/2019. (V. 8.) Korm. rendelete
a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési 
keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről

1. §  A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti 
pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás (a  továbbiakban: Megállapodás) 
kötelező hatályának elismerésére.

2. §  A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. §  A Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„MEGÁLLAPODÁS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A ZÖLD-FOKI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTTI 
PÉNZÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETPROGRAM KIALAKÍTÁSÁRÓL

Magyarország Kormánya és a  Zöld-foki Köztársaság Kormánya (a  továbbiakban: Szerződő Felek) a  gazdasági 
kapcsolatok kölcsönösen előnyös bővítése és a  fejlesztési együttműködés elősegítése érdekében az  alábbi 
megállapodást kötik:

1. cikk
Meghatározások
Jelen Megállapodás alkalmazásában:
a) kötött segélyhitel: olyan kamattámogatás és biztosítás útján állami támogatásban részesülő, Magyarországról 

származó áruk és/vagy szolgáltatások beszerzéséhez kötött exporthitel, amelyben a  kedvezményezettség 
mértéke legalább az OECD Megállapodásban szereplő „minimum kedvezményezettségi mérték”;

b) vegyes hitel: olyan pénzügyi csomag, amely egyaránt tartalmaz kedvezményes hitelt és adományokat. 
Az  OECD szabályok értelmében a  csomag összesített kedvezményezettségi mértéke a  kamattámogatás és 
a legfeljebb a kockázati felár összegével megegyező adományelem alapján kerül kiszámításra;

c) kedvezményezettség mértéke: a kötött segélyhitel névértéke és a hitelfelvevő által a jövőbeni adósságszolgálat 
diszkontált jelenértéke közötti különbség, a kötött segélyhitel névértékének százalékában kifejezve;

d) a  kötött segélyhitel névértéke: a  kötött segélyhitel keretében finanszírozott projekt teljes értéke 
a hitelvisszafizetés kockázati felárával együtt, kamatok nélkül;

e) adományelem: a kötött segélyhitel névleges tőkeértékének a hitelfelvevő által vissza nem térítendő része;
f ) OECD Megállapodás: az Államilag Támogatott Exporthitelekről szóló OECD Megállapodás szerződéskötéskor 

hatályos változata;
g) a  hitel kezdőnapja: az  OECD Megállapodás XIV. sz.  melléklete m)  pontjának definíciós listája szerint kerül 

meghatározásra;
h) DDR: a  kötött segélyhitel kedvezményezettségi mértékének kiszámításához alkalmazott diszkont ráta 

az OECD Megállapodás kedvezményezettségi mérték kiszámításáról szóló rendelkezésében foglaltak szerint;
i) ODA: Hivatalos Fejlesztési Segítségnyújtás;
j) idegen tartalom: nem Magyarországról származó áruk és szolgáltatások.

2. cikk
A pénzügyi együttműködési keretprogram létrehozása

 (1) Magyarország Kormánya, nemzetközi fejlesztési együttműködési politikájával összhangban, a  Magyar 
Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: Eximbank) által a  jelen 
Megállapodásban rögzített keretfeltételekkel folyósítható kötött segélyhitelekhez (a  továbbiakban: kötött 
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segélyhitelkeret) kapcsolódóan vissza nem térítendő hivatalos támogatást ajánl fel kamattámogatás és 
adományelem formájában a  Zöld-foki Köztársaság elsődleges fontosságú fejlesztési céljai között szereplő kiemelt 
programokhoz a Megállapodás Mellékletében nevesített projektterületeken.

 (2) A  Zöld-foki Köztársaság Kormánya a  kötött segélyhitelkeretet elfogadja, és a  jelen segélyhitel keretprogram 
megvalósulását – belső jogrendjének és nemzetközi kötelezettségeinek megfelelően eljárva – a  felhasznált hitel 
és járulékainak visszafizetését biztosító szuverén garancia nyújtásával, vagy az állam vagy valamely felhatalmazott 
kormányzati szerv által kibocsátott szuverén garanciával egyenértékű fizetési kötelezettség elfogadásával 
támogatja.

 (3) Ez  azt jelenti, hogy a  Zöld-foki Köztársaság Pénzügyminisztériuma az  általa aláírt egyedi hitelszerződések 
tekintetében, mint a Zöld-foki Köztársaság Kormánya által kijelölt hivatalos szerv a szuverén hiteladóst testesíti meg 
a Megállapodás alapján.

 (4) A Szerződő Felek kifejezik készségüket, hogy a  jelen segélyhitel keretprogramhoz tartozó hitelügyletek résztvevői 
nyilatkozattal erősítik meg, hogy az  OECD Vesztegetésekről és az  Államilag Támogatott Exporthitelekről szóló 
cselekvési nyilatkozatában foglaltak értelmében nem vettek részt az  ügylettel kapcsolatos vesztegetésekben és 
nincs tudomásuk korrupcióról.

3. cikk
A kötött segélyhitelkeret összege és pénzügyi feltételei

 (1) A  kötött segélyhitelkeretből finanszírozható projektek összértéke 35 (harmincöt) millió EUR. A  végleges 
kötelezettség az  Eximbank és a  Zöld-foki Köztársaság Pénzügyminisztériuma között megkötésre kerülő egyedi 
hitelszerződések alapján keletkezik a 7. cikk szerint.

 (2) A  kötött segélyhitelkeretből folyósítható hitelek kedvezményezettségi mértéke nem lehet kevesebb, mint 
a  Zöld-foki Köztársaság tekintetében előírt minimum kedvezményezettségi mérték, az  OECD Megállapodás 
minimum kedvezményezettségi mértékre vonatkozó előírásával összhangban.

 (3) A  kötött segélyhitelkeretből folyósított hitelek futamideje a  folyósítási időszakot követően nem haladhatja meg 
a  18 (tizennyolc) évet, mely időtartam 8 (nyolc) év türelmi időt és 10 (tíz) év törlesztési időszakot foglal magába. 
Az első tőketörlesztés 102 (százkettő) hónappal az egyes egyedi hitelek kezdőnapját követően esedékes az OECD 
Megállapodásban foglaltak alapján. Az éves kamat 0 (nulla) %.

 (4) A  kötött segélyhitelkeretből folyósított hitelekhez a  folyósítási időszak az  egyedi hitelszerződésekben kerül 
rögzítésre, az adott projekttől függően. A folyósítási időszak nem haladhatja meg az 4 (négy) évet.

 (5) A kötött segélyhitelkeretből folyósított hitelek tekintetében a kamat mértéke az egyedi hitelszerződésekben kerül 
rögzítésre az OECD Megállapodás alapján és mértéke a kölcsön teljes futamideje alatt változatlan marad.

 (6) A  kötött segélyhitelkeretből folyósított hitelekre az  egyedi hitelszerződésekben rögzített mértékű kockázati 
felár kerül felszámításra az  OECD Megállapodásban foglaltakkal összhangban, amely adomány elem formájában 
elengedésre kerül a vegyes hitel részeként.

4. cikk
A kötött segélyhitelkeret felhasználása

 (1) A kötött segélyhitelkeret olyan projektek megvalósításához vehető igénybe, amelyek ellen az OECD Megállapodás 
jóváhagyási rendje szerinti eljárás során az  OECD Megállapodás aláírói nem emeltek kifogást, illetve amelyeket 
a konzultációs eljárás során elfogadtak, ahogy ez a jelen Megállapodás 7. cikkében rögzítésre került.

 (2) A  Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a  Zöld-foki Köztársaság Kormánya a  segélyhitelkeretet az  ezen 
Megállapodás elválaszthatatlan részét képező Mellékletben szereplő projektterületek megvalósítására fordítja.

 (3) A  segélyhitelkeretből finanszírozott projekteknek Magyarországról származó áruk és szolgáltatások vásárlásával 
kell megvalósulnia. A  projektek legfeljebb 50 százalékban nem Magyarországról származó áruk és szolgáltatások 
felhasználásával is megvalósulhatnak. Magyarország Kormánya a  magyar jogszabályokkal összhangban fenntartja 
a jogot arra, hogy a Zöld-foki Köztársaság Kormányát írásban értesítse a megengedett idegen (a helyit is ideértve) 
tartalomra vonatkozó küszöbérték legfeljebb 75 százalékban történő meghatározásáról.

 (4) A  Zöld-foki Köztársaság Kormánya vagy az  általa kijelölt szerv a  jogszabályok szerint eljárva és az  „ODA 
Közbeszerzési Gyakorlattal” összhangban választja ki azokat a  Magyarországon bejegyzett gazdálkodó 
szervezeteket (továbbiakban: exportőr), amelyek a  Mellékletben meghatározott prioritást élvező projekteket 
megvalósítják és erről tájékoztatja Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumát.
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5. cikk
Befogadási eljárás
A Megállapodás alapján a hitelkeretből finanszírozandó projektek befogadásához a Szerződő Felek az alábbi eljárást 
követik:
a) Az exportőr és a vevő/importőr kidolgozza a projektek megvalósításáról szóló kereskedelmi szerződést.
b) A Zöld-foki Köztársaság Pénzügyminisztériuma jóváhagyja a kereskedelmi szerződést és a döntésről írásban 

tájékoztatja a Külgazdasági és Külügyminisztériumot és az Eximbankot.
c) A  Külgazdasági és Külügyminisztérium értesíti a  Zöld-foki Köztársaság Kormányát az  idegen tartalom 

elfogadásáról, amennyiben az meghaladja az 50 százalékot.
d) Az  Eximbank írásban visszaigazolja az  egyedi hitelszerződésről szóló tárgyalások kezdetét a  Zöld-foki 

Köztársaság Pénzügyminisztériuma által jóváhagyott kereskedelmi szerződés alapján.

6. cikk
A kötött segélyhitelek folyósítása

 (1) A  Szerződő Felek által befogadott projektek finanszírozására nyújtott kötött segélyhitelek részletes feltételeit 
egyrészről a  Zöld-foki Köztársaság Kormánya által kijelölt hiteladós, másrészről az  Eximbank, mint hitelnyújtó 
között megkötendő egyedi hitel-szerződések rögzítik a  jelen Megállapodás 7.  cikkében foglalt rendelkezésekkel 
összhangban.

 (2) Az  Eximbank saját forrásai terhére a  Zöld-foki Köztársaság Kormánya által kijelölt hiteladós részére a  jelen 
Megállapodásban foglalt hitelkeret névértékének összegéig kötött segélyhitelt nyújt a  befogadott projektek 
megvalósítására vegyes hitel formájában. A finanszírozás mértéke a befogadott projektek értékének 100 százaléka, 
valamint az adományelem összege.

 (3) A kötött segélyhitelek kereskedelmi és politikai kockázatait a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. biztosítja.

7. cikk
Az egyedi hitelszerződések általános feltételei

 (1) A  nemzetközi kötelezettségek szerint az  egyedi projektekhez kapcsolódó segélyhitel nyújtásának szándékát 
jóváhagyás céljából előzetesen be kell jelenteni az OECD és az EU részére. A  jóváhagyási folyamat sikeres lezárása 
után a vevő, az exportőr, valamint a Szerződő Felek erről értesítést kapnak.

 (2) Az egyedi hitelszerződések hiteladósa a Zöld-foki Köztársaság Pénzügyminisztériuma, mint a Zöld-foki Köztársaság 
Kormánya által kijelölt hivatalos szerv. A Zöld-foki Köztársaság Pénzügyminisztériuma az egyedi hitelszerződésekre 
vonatkozóan a  hitel és a  felmerülő egyéb költségek visszafizetésére kötelezettséget vállal a  Megállapodás 
Mellékletében nevesített projektek vonatkozásában.

 (3) A  Zöld-foki Köztársaság Kormánya gondoskodik a  fizetési kötelezettségének adott évben fennálló összegének 
állami költségvetésben történő elkülönítéséről.

 (4) Az Eximbank és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. a hatályos magyar jogszabályokban rögzített feltételek mellett 
hitelbiztosítási szerződést kötnek.

8. cikk
Adók, költségek

 (1) A  Szerződő Felek a  Megállapodás végrehajtása alapján a  saját országukban felmerülő adó-, illeték- vagy egyéb 
közteherből adódó fizetési kötelezettségüket saját országukban kötelesek teljesíteni. Ezek a  költségek az  egyes 
segélyhitelekből nem fizethetők ki, és nem különíthetők el.

 (2) Az  egyedi hitelszerződések során felmerülő költségeket a  hitelszerződések részes felei saját országukban fizetik 
meg, és e költségek nem terhelhetők az egyes segélyhitelekre.

 (3) A kölcsön törlesztésekor és a kamat fizetésekor a kifizetendő összegek nem csökkenthetők a Zöld-foki Köztársaság 
részéről kiszabott adó vagy egyéb fizetési kötelezettség miatt felmerülő összeggel.

 (4) A Zöld-foki Köztársaság adómentességet biztosít az exportőrök számára a jelen Megállapodásban foglalt projektek 
megvalósítása során.

9. cikk
Jogviták
A Szerződő Felek a jelen Megállapodás kapcsán felmerülő vitákat közvetlen tárgyalások útján rendezik.
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10. cikk
Az irányadó jog és választottbíróság

 (1) Az egyedi hitelszerződésekre Magyarország joga az irányadó.
 (2) Az  egyedi hitelszerződésből eredő vagy azzal összefüggésben keletkező minden vitát elsősorban békés és 

jóhiszemű tárgyalások útján kell rendezni. Amennyiben a  kérdéses viták 60 (hatvan) naptári napon belül nem 
kerülnek rendezésre, a  vitákat a  párizsi Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) Békéltető és Választottbírósági 
Szabályzatának megfelelően kell véglegesen rendezni 3 (három) választottbíró útján. A  választottbírósági eljárást 
angol nyelven kell lefolytatni. Az eljárás helye Párizs, Franciaország.

11. cikk
Záró rendelkezések

 (1) A  Megállapodás a  hatálybalépésétől a  Zöld-foki Köztársaság hitelvisszafizetési kötelezettségeinek teljesítését 
követő 30. (harmincadik) napig marad hatályban, hacsak az  egyik fél a  lejárat előtt legalább 3 (három) hónappal 
a megszüntetésről hozott döntéséről nem értesíti a másik felet írásban.

 (2) Jelen Megállapodás rendelkezéseit hatályának lejárta után is alkalmazni kell a jelen Megállapodás szerint megkötött 
egyedi hitelszerződések alapján elfogadott és finanszírozott projektekre.

 (3) Jelen Megállapodás azon későbbi jegyzék kézhezvételét követő 30. (harmincadik) napon lép hatályba, amelyben 
a  Szerződő Felek diplomáciai úton, írásban tájékoztatják egymást arról, hogy eleget tettek a  Megállapodás 
hatálybalépéséhez szükséges belső jogi előírásaiknak.

 (4) A Megállapodást bármelyik Szerződő Fél indoklás nélkül, diplomáciai úton írásban felmondhatja. Ebben az esetben 
a  Megállapodás a  felmondásáról szóló értesítésnek a  másik Szerződő Fél által történt kézhezvételét követő 
30.  (harmincadik) napon hatályát veszti. Jelen Megállapodás bármely fél által történt felmondása esetén a  jelen 
Megállapodás alapján megkötött egyedi hitelszerződések hatályban maradnak azok teljesítéséig és a  felmondás 
ezekre nincs hatással.

 (5) A Szerződő Felek a Megállapodást közös akarattal, egyetértésben módosíthatják vagy kiegészíthetik. A módosításra 
és kiegészítésre vonatkozó belső eljárások teljesítését követően ezek a  módosítások és kiegészítések a  jelen cikk 
(3) bekezdésében foglalt eljárás szerint lépnek hatályba.

Fentiek hiteléül, az  alulírottak kormányuktól kapott kellő felhatalmazás birtokában aláírták a  jelen Megállapodást 
két eredeti példányban, magyar, portugál és angol nyelven, és mindhárom szöveg egyaránt hiteles. Eltérő 
értelmezés esetén az angol szöveg az irányadó.

Készült Praiaban, 2019. év március hónap 28. napján.

MELLÉKLET

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A ZÖLD-FOKI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTTI PÉNZÜGYI 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETPROGRAM KIALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN 
MEGVALÓSÍTÁSRA JAVASOLT PROJEKTTERÜLETEK LISTÁJA

Vízgazdálkodás és öntözésfejlesztés”
 
“AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF 
CABO VERDE ABOUT THE ESTABLISHMENT OF A FRAMEWORK PROGRAMME FOR FINANCIAL  
CO-OPERATION

The Government of Hungary and the Government of the Republic of Cabo Verde (further on: Contracting Parties) 
agree about the mutually advantageous extension of the economic relationship and promotion of the development 
co-operation as follows:
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Article 1
Definitions
For the purpose of this Agreement:
a) tied aid credit: export credit tied to procurement of goods and/or services originating from Hungary and 

supported officially through interest rate support and insurance with a concessionality level not less than the 
relevant proportion set forth in the provision of the OECD Arrangement for “minimum concessionality level”;

b) mixed credits: associated financing packages of concessionary credits mixed with grants. The overall 
concessionality level of a package set forth in the OECD rules is calculated on the basis of the interest subsidy 
and the grant part, the latter may include but not exceed the amount of the risk premium;

c) concessionality level: the difference between the nominal value of the tied aid credit and the discounted 
present value of the future debt service payable by the borrower, expressed as a percentage of the nominal 
value of the tied aid credit;

d) nominal value of the tied aid: the total value of the project financed in the frame of the tied aid credit along 
with the risk premium for the credit repayment excluding interests;

e) grant element: the part of the tied aid credit’s nominal capital value, non-repayable by the borrower;
f ) OECD Arrangement: OECD Arrangement on Officially Supported Export Credits effective on the day of 

contracting;
g) starting point of credit: to be determined according to the list of definitions set out in the m) point of Annex 

XIV. of the OECD Arrangement;
h) DDR: Differential Discount Rate used for calculating the concessionality level of tied aid in a given currency, 

set forth in the provision of the OECD Arrangement for “calculation of Concessionality level of tied aid”;
i) ODA: Official Development Assistance
j) foreign content: goods and services originating outside Hungary.

Article 2
Establishment of the framework programme for financial co-operation

 (1) The Government of Hungary, in accordance with its international development co-operation policy, offers 
a  non-refundable official support through interest rate support and grant element, to tied aid credits (further 
on: tied aid credit line) disbursed by the Hungarian Export-Import Bank Pte. Ltd. (further on: Eximbank) with the 
framework conditions set out in the present Agreement, available for financing high priority development project 
areas nominated in the Annex.

 (2) The Government of the Republic of Cabo Verde accepts the tied aid credit line and, acting in accordance with its 
own legal system and international obligations, supports the realisation of the present framework programme 
of tied aid credit by issuing sovereign guaranties or accepts payment obligations equal to a  sovereign guarantee 
issued by the state or any authorised governmental organisation to ensure the repayment of the credit spent and its 
additional charges.

 (3) For the avoidance of any doubt, in case under the individual credit agreements the Ministry of Finance of the 
Republic of Cabo Verde – as the authorised organisation of its Government – shall act as the borrower, the 
undertaking of the Ministry of Finance shall be deemed to be sovereign under this Agreement.

 (4) Contracting Parties express their willingness with respect to the participants of the credit transactions belonging 
to the present tied aid credit line and will confirm by declarations that pursuant to the provisions of the OECD 
Recommendation on “Bribery and officially supported export credits” they did not participate in any bribery in 
relation to the transactions and they are not aware of any corruption.

Article 3
Amount of the tied aid credit line and its financial conditions

 (1) The total value of the projects financed under the tied aid credit line is 35 (thirty-five) million EUR. The firm 
commitments arise on the basis of the individual credit agreements concluded between the Ministry of Finance of 
the Republic of Cabo Verde and Eximbank as stipulated in Article 7 of this Agreement.

 (2) The concessionality level of credits payable under the tied aid credit line shall reach the minimum concessionality 
level for the Republic of Cabo Verde in accordance with the provision of the OECD Arrangement for “minimum 
concessionality level”.

 (3) Tenor of the credits disbursed under the tied aid credit line shall not exceed 18 (eighteen) years, which includes 
8 (eight) years grace period and 10 (ten) years repayment period. The first repayment is due 102 (one hundred and 
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two) months from the starting point of each individual credit as defined in the OECD Arrangement. The interest rate 
is 0 (zero) % per annum.

 (4) The disbursement period of credits disbursed under the tied aid credit line will be stipulated in the individual credit 
agreement depending on the particular projects. The disbursement period for the individual credits shall not exceed 
4 (four) years.

 (5) Relating to the credits disbursed under the tied aid credit line interest rates will be set on the basis of to the OECD 
Arrangement and will be stipulated in the individual credit agreements, which remain constant for the whole tenor 
of the credits.

 (6) Relating to the credits disbursed under the tied aid credit line, risk premia stipulated in the individual credit 
agreements will be calculated in line with the OECD Arrangement, and will be officially supported and counted in as 
a grant part of the associated financing package.

Article 4
Utilisation of the tied aid credit line

 (1) The tied aid credit line can be utilised for the realisation of projects not objected by the signatory parties of the 
OECD Arrangement during the procedure in conformity with the acceptance rules of the OECD Arrangement and 
the consultation procedure as set out in Article 7 of this Agreement.

 (2) Contracting Parties agree that the Government of the Republic of Cabo Verde will apply the tied aid credit line for 
project areas specified in the Annex forming an integral part of this Agreement.

 (3) The projects financed under the tied aid credit line shall be realised by purchasing of goods and services qualify 
as of Hungarian origin. The projects may include up to 50 % goods and services originating outside Hungary. The 
Ministry of Foreign Affairs and Trade in accordance with the Hungarian regulation reserves the right to set the 
threshold of the permitted foreign (including local) content in a written notification sent to the Government of the 
Republic of Cabo Verde up to 75 % before the approval an signing of the export contract.

 (4) The Government of the Republic of Cabo Verde or the organisation appointed by it chooses companies registered in 
Hungary (further on: exporter) for realisation of the projects specified in the Annex, in conformity with its legislation, 
acting in accordance with the Good Procurement Practice for ODA, and gives the Ministry of Foreign Affairs and 
Trade of Hungary information about its decisions.

Article 5
Acceptance procedure
The Contracting Parties, for acceptance of the projects financed under the credit line as per this Agreement, will 
follow the procedure below:
a) The exporter and the buyer/importer elaborate the export contract on the realisation of the project.
b) The Ministry of Finance of the Republic of Cabo Verde approves the export contract concluded and gives 

a written notice about this to the Ministry of Foreign Affairs and Trade and the Hungarian Eximbank.
c) The Ministry of Foreign Affairs and Trade notifies the Government of the Republic of Cabo Verde about the 

acceptance of the foreign content if it is higher than 50%
d) Eximbank starts the negotiation about the individual credit agreement based on the export contract 

approved by the Ministry of Finance of the Republic of Cabo Verde.

Article 6
Disbursement of the tied aid credit

 (1) Detailed conditions of the tied aid credit provided to finance the project accepted by the Contracting Parties is to be 
stipulated in the individual credit agreement between the borrower authorised by the Government of the Republic 
of Cabo Verde in accordance with the provisions laid down in Article 7 on the one part and Eximbank as the lender 
on the other.

 (2) Eximbank, for the account of its own resources, lends tied aid credit, up to the amount of credit line agreed in this 
Agreement, in the form of mixed credit to the borrower authorised by the Government of the Republic of Cabo 
Verde for the realisation of the accepted project. The measure of the financing is 100 per cent of the value of the 
accepted project and the amount of the grant element.

 (3) Commercial and political risks of the tied aid credit will be insured by the Hungarian Export Credit Insurance Pte. Ltd.
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Article 7
General preconditions of the individual credit agreements

 (1) According to the relevant international obligations, individual tied aid credit financing a particular project shall be 
notified to, and accepted by the OECD and the EU. After successful execution of this procedure, written notice is 
sent to the buyer, the exporter, and the Contracting Parties, respectively.

 (2) The borrower under the individual credit agreements shall be the Ministry of Finance of the Republic of Cabo 
Verde, as the authorised representative of the Government of the Republic of Cabo Verde. In the individual credit 
agreements the Ministry of Finance of the Republic of Cabo Verde shall undertake the repayment of the credit and 
occurrent additional costs based on the present tied aid credit line in the case of the project specified in the Annex.

 (3) The Government of the Republic of Cabo Verde shall set aside the amount of its payment obligation in the actual 
year in its state budget.

 (4) Eximbank and the Hungarian Export Credit Insurance Pte. Ltd. shall conclude a credit insurance contract complying 
with the conditions fixed by the Hungarian law in force.

Article 8
Taxes, fees

 (1) The Contracting Parties are obliged to pay the taxes, fees and other public charges arising on the basis of the 
execution of this Agreement in their own country. These costs cannot be paid from the individual tied aid credits 
and they cannot be separated.

 (2) Costs arising during the individual credit agreement shall be paid by the parties of the credit agreement in their 
own country and they cannot be charged on the individual tied aid credit.

 (3) During the reimbursement of the loan and the payment of the interest the amounts to be paid cannot be decreased 
by the tax levied by the Republic of Cabo Verde or other amounts arising as a result of other payment obligations.

 (4) The Republic of Cabo Verde ensures tax exemption for the exporters in respect of the projects realized under this 
Agreement.

Article 9
Dispute Settlement
The Contracting Parties shall settle any dispute in connection with this Agreement in the course of direct 
negotiations.

Article 10
Governing Law and Arbitration

 (1) The individual credit agreement shall be governed by the laws of Hungary.
 (2) All disputes arising from or in connection with the individual credit agreement shall be settled first by amicable 

negotiations in good faith. In case the said disputes are not settled within 60 (sixty) calendar days, the said disputes 
shall be finally settled under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce 
(ICC), Paris, by 3 (three) arbitrators. The arbitration shall be conducted in English language. Place of arbitration shall 
be Paris, France.

Article 11
Closing Provisions

 (1) This Agreement shall remain in force until 30 days after the Government of Cabo Verde has completed the payment 
of the amortizations for credits received from the Government of Hungary, unless one Party informs the other of its 
decision to terminate it, by means of a written notification at least 3 (three) months before expiry.

 (2) Provisions of this Agreement, even after their expiry, shall be applicable for projects which were financed on the 
basis of the individual credit agreement concluded according to this Agreement.

 (3) This agreement shall enter into force on the 30th (thirtieth) day after receiving the last written notification through 
diplomatic channels by which Parties have confirmed that their respective legal procedures required for the entry 
into force of this Agreement have been completed.

 (4) This Agreement may be cancelled in writing through diplomatic channels without explanation by either 
Contracting Party. In this case the Agreement shall abate on the 30th (thirtieth) day of the other Contracting Party’s 
receipt of the notification about cancellation. Should this Agreement be cancelled by either party, the individually 
signed contracts will remain in force until completion and will not be effected by such cancellation.
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 (5) The Contracting Parties may amend or supplement this Agreement at their common will and agreement. After 
completion of internal procedures for amendments and supplements, these amendments and supplements shall 
come into force according to Paragraph (3) of this Article.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this 
Agreement in two originals, each in English, Hungarian and Portuguese languages, all three texts being equally 
authentic. In case of divergence the English text shall prevail.

Signed in Praia on the 28 day of the month of March in the year 2019.

ANNEX

ON LIST OF PROJECT AREAS PROPOSED FOR REALISATION ON THE BASIS OF THE AGRREEMENT ON 
A FRAMEWORK PROGRAM FOR FINANCIAL CO-OPERATION BETWEEN HUNGARY AND THE REPUBLIC OF 
CABO VERDE

Water management and irrigation development”

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 11. Cikk (3) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) A Megállapodás, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak 

ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

5. §  E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdasági ügyekért felelős miniszter gondoskodik.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 105/2019. (V. 8.) Korm. rendelete
a higanyról és az 1102/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. május 17-i 2017/852/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezésekről

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 5. és 6. pontjában,
a 7. § és a 12. § tekintetében a kémia biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés b) pontjában,
a 11. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 28. pontjában,
a 13. § tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány a higanyról és az 1102/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. május 17-i 2017/852/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 2017/852/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet)
a) 3. cikk (3) bekezdésében megjelölt higanyvegyületek kivitelével, valamint
b) 4. cikk (1) bekezdése alapján történő higany vagy higanykeverékek behozatalával
kapcsolatban előírt igazgatási feladatok végrehajtására nemzeti hatóságként az országos tisztifőorvost jelöli ki.

2. § (1) A 2017/852/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (3) bekezdésében meghatározott értesítést a területi 
környezetvédelmi hatóságnak kell megküldeni.
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 (2) Ha az (1) bekezdés szerinti értesítés a 2017/852/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott adatokat nem teljeskörűen tartalmazza, a hatóság – 30 napos határidő megjelölésével – a gazdasági 
szereplőt az értesítés kiegészítésére kötelezi.

 (3) A  2017/852/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott feltételeknek 
megfelelő értesítést a  területi környezetvédelmi hatóság 8 napon belül megküldi a  környezetvédelemért felelős 
miniszternek (a továbbiakban: miniszter).

 (4) Az értesítés értékelését – szükség szerint a Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szakmai 
véleményének beszerzésével – a miniszter készíti el.

 (5) A  (4)  bekezdés szerinti értékelést követően a  miniszter megküldi az  értesítést az  Európai Unió Bizottsága 
(a továbbiakban: Bizottság) részére.

 (6) A 2017/852/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (6) bekezdésében meghatározott bizottsági értékelés 
eredményéről a miniszter a területi környezetvédelmi hatóságot tájékoztatja.

 (7) A (6) bekezdés alapján kapott tájékoztatást a területi környezetvédelmi hatóság a gazdasági szereplőnek megküldi.
 (8) Hozzáadott higanyt tartalmazó új termék gyártására vagy forgalmazására irányuló tevékenységgel kapcsolatos 

engedély nem adható ki a  Bizottság 2017/852/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8.  cikk (6)  bekezdése 
szerinti határozata elfogadását megelőzően.

3. § (1) A 2017/852/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (2) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása 
esetén a nemzeti terv kidolgozása a bányászati ügyekért felelős miniszter feladata.

 (2) A  2017/852/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 10.  cikk (3)  bekezdése szerinti, a  fogászati amalgám 
használatának fokozatos csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről szóló nemzeti tervet az egészségügyért 
felelős miniszter készíti el.

 (3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti nemzeti terveket a Kormány fogadja el és a honlapján közzéteszi.

4. § (1) A  2017/852/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 12.  cikkében meghatározott jelentést – a  jelentésben 
szereplő adatokat alátámasztó dokumentációval együtt – a területi környezetvédelmi hatóságnak kell megküldeni.

 (2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti jelentés a  2017/852/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 12.  cikkében 
meghatározott adatokat nem teljeskörűen tartalmazza, akkor a  területi környezetvédelmi hatóság – 30 napos 
határidő megjelölésével – a gazdasági szereplőt a jelentés kiegészítésére kötelezi.

 (3) A jelentést a területi környezetvédelmi hatóság minden év szeptember 30. napjáig megküldi a miniszternek.

5. § (1) A  létesítmény üzemeltetője a  2017/852/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 14.  cikkében meghatározott 
adattartalommal vezetett nyilvántartását – a  nyilvántartásban szereplő adatokat alátámasztó dokumentációval 
együtt – a területi környezetvédelmi hatóságnak küldi meg.

 (2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartás a  2017/852/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 14.  cikkében 
meghatározott adatokat nem teljeskörűen tartalmazza, akkor a  területi környezetvédelmi hatóság – 30 napos 
határidő megjelölésével – a létesítmény üzemeltetőjét a nyilvántartás kiegészítésére kötelezi.

 (3) Az  előző naptári évre vonatkozó nyilvántartást a  területi környezetvédelmi hatóság minden év május 31. napjáig 
megküldi a miniszternek.

6. § (1) A területi környezetvédelmi hatóság 200 000 forint összegű környezetvédelmi bírságot szab ki
a) a 2. § (1) bekezdése szerinti értesítés,
b) a 4. § (1) bekezdése szerinti jelentés,
c) az 5. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartás
megküldésére vonatkozó kötelezettség elmulasztása esetén.

 (2) A területi környezetvédelmi hatóság 200 000 forint összegű környezetvédelmi bírságot szab ki
a) a 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés,
b) a 4. § (2) bekezdése szerinti jelentés,
c) az 5. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartás
kiegészítésére vonatkozó kötelezettség elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén.

 (3) Az  (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott szankción túl a  területi környezetvédelmi hatóság  
– a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001.  
(XII. 21.) Korm. rendelet 1.  § (2)  bekezdésében meghatározott szempontok mérlegelésével – legfeljebb  
200 000 forint összegű környezetvédelmi bírságot szab ki
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a) hozzáadott higanyt tartalmazó új termék engedély nélkül való gyártása,
b) hozzáadott higanyt tartalmazó új termék engedély nélkül való forgalomba hozatala,
c) a  2017/852/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott új gyártási 

folyamat engedély nélkül való alkalmazása
esetén.

 (4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti bírságok ismételten kiszabhatóak.

7. § (1) A  higany, a  higanyvegyületek vagy a  higanykeverékek kivitelére és behozatalára vonatkozó előírások betartását 
a  fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala 
(a továbbiakban: járási hivatal) ellenőrzi.

 (2) A járási hivatal az (1) bekezdésben meghatározott előírások megsértése esetén kémiai terhelési bírságot szab ki.

8. § (1) A 2017/852/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikke szerinti jelentést a miniszter készíti el.
 (2) A 2017/852/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikk (1) bekezdés d) pont i) alpontja és e) pontja szerinti 

részjelentés elkészítése és a miniszter részére történő megküldése az egészségügyért felelős miniszter feladata.
 (3) A 2017/852/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikk (1) bekezdés d) pont ii) alpontja szerinti részjelentés 

elkészítése és a miniszter részére történő megküldése a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter feladata.

9. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

10. §  Ez a rendelet a higanyról és az 1102/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. május 17-i 2017/852/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

11. § (1) A  felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.)  
Korm. rendelet] 31. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  környezetvédelmi hatóság a  jóváhagyást követő harminc napon belül megküldi adatgyűjtés, további 
adatszolgáltatás céljából a tényfeltárási, beavatkozási, kármentesítési monitoring záródokumentáció egy példányát 
a Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére.”

 (2) A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 31. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Higanyszennyezés esetén
a) a környezetvédelmi hatóság kármentesítési monitoringot elrendelő határozata az adatszolgáltatást és az értékelő 
tanulmány készítésének kötelezettségét legalább éves gyakorisággal tartalmazza,
b) az  a)  pont szerinti határozat alapján benyújtott és jóváhagyott dokumentumokat a  környezetvédelmi hatóság 
a jóváhagyást követő harminc napon belül megküldi adatgyűjtés, további adatszolgáltatás céljából a Herman Ottó 
Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére,
c) a higanyszennyezés tényét az (5) bekezdés szerinti záródokumentáció megküldésekor külön fel kell tüntetni.”

12. § (1) A  kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet  
[a továbbiakban: 224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Aki)
„g) a  higany, a  higanyvegyületek, vagy a  higanykeverékek kivitele és behozatala tekintetében a  2017/852/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. és 4. cikkében” 
[meghatározott kötelezettségét elmulasztja, megszegi, vagy más módon megsérti (a  továbbiakban együtt: 
kötelezettségszegés), – a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel – 50 000–5 000 000 forintig terjedő bírsággal sújtható.]

 (2) A 224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet
a) 1. § (1) bekezdés d) pontjában a „rendeletben vagy” szövegrész helyébe a „rendeletben,” szöveg,
b) 1. § (1) bekezdés f ) pontjában a „rendeletben” szövegrész helyébe a „rendeletben vagy” szöveg
lép.

13. §  Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 
374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet
a) 2.  mellékletében foglalt táblázat 4. sorában a „2013. január 1-jétől” szövegrész helyébe a „2019. június 1-ig” 

szöveg,
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b) 2. mellékletében foglalt táblázat 17., 26., 27. és 28. sorában a „2012. január 1-jétől” szövegrész helyébe a „2019. 
június 1-ig” szöveg,

c) 3.  melléklet III. rész 20.  pontjában a „mennyiségben.” szövegrész helyébe a „mennyiségben – a  mentesség 
2020. december 31-én lejár.” szöveg

lép.

14. §  Hatályát veszti a  fémhigany és egyes higanyvegyületek és -keverékek kiviteli tilalmáról, valamint a  fémhigany 
biztonságos tárolásáról szóló, 2008. október 22-i 1102/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 274/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 106/2019. (V. 8.) Korm. rendelete
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek 
módosításáról

A Kormány
az 1. alcím tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Budapest XI. kerület Kopaszi-gát környezetében megvalósuló ingatlanfejlesztési beruházással 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 105/2016. (V. 13.) Korm. rendelet 
módosításáról

1. §  A Budapest XI. kerület Kopaszi-gát környezetében megvalósuló ingatlanfejlesztési beruházással összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes 
eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 105/2016. (V. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1.  mellékletben 
meghatározott, a Budapest XI. kerület 4013, 4014, 4015/1, 4015/2, 4016, 4042/102, 4042/103, 4042/109, 4042/113/A, 
4042/114, 4042/115, 4042/117, 4042/118, 4042/122, 4042/123, 4042/124, 4042/125, 4042/126, 4042/127, 4042/128, 
4042/129, 4042/130, 4042/131, 4042/134, 4042/135, 4042/137, 4042/138, 4042/139, 4042/142, 4042/142/A, 
4042/143, 4042/144, 4042/145, 4042/146, 4042/147, 4042/148, 4042/149, 4042/150, 4042/151, 4042/153, 4042/154, 
4042/155, 4042/156, 4042/157, 4042/158, 4042/159, 4042/160, 4073/4 és 4074/2 helyrajzi számú ingatlanokon, 
valamint az  ezen ingatlanokból telekalakítási eljárásban hozott, véglegessé vált döntést követően kialakított 
ingatlanokon megvalósuló, ingatlanfejlesztésre irányuló beruházásokkal (a  továbbiakban: Beruházás) összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyeket.”

2. §  Az R. a következő 8. §-sal egészül ki:
„8.  § E  rendeletnek a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló 
kormányrendeletek módosításáról szóló 106/2019. (V. 8.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: MódR.) megállapított 
1. § (1) bekezdését a MódR. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”



2716 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 78. szám 

2. A Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló 
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló beruházásokkal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet a következő 4/C. §-sal egészül ki:
„4/C. § Az 1. mellékletben foglalt táblázat 6. sora szerinti beruházás-lebonyolítója kizárólagos joggal a NÖF Nemzeti 
Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.”

3. Záró rendelkezés

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 107/2019. (V. 8.) Korm. rendelete
az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogramról és a felsőoktatásban részt 
vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110.  § (1)  bekezdés 21.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogramról és a  felsőoktatásban részt vevő 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról 
szóló 120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(Az ösztöndíjast – az ösztöndíjszerződés időtartamára – ösztöndíjként az alábbi juttatások illetik meg:)
„b) havi pénzbeli juttatás, amelynek összege az  Nftv. 114/D.  § (1)  bekezdés a)  pontja által meghatározott éves 
hallgatói normatíva 100%-a, doktori képzésben részt vevők esetén az  Nftv. 114/D.  § (1)  bekezdés b)  pont ba) és 
bb) alpontjai által meghatározott éves támogatás tizenketted része,”

2. §  A Rendelet 2. § (5) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„e) egészségügyi szolgáltatás, valamint a  szolgáltatás igénybevétele esetén az  idegennyelv-használatból eredő, 
igazolt költségek megtérítése vagy az  egészségügyi ellátás során szükséges idegennyelv-használatból eredő 
költségeket fedező kiegészítő magánbiztosítás,”

3. §  A Rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A pályázat benyújtásakor a pályázónak csatolnia kell az 1. melléklet szerinti nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy 
hozzájárul a személyes adatainak a pályázati eljárás során és az ösztöndíjprogramban való részvételének, valamint 
a (3) bekezdés d) pontja szerinti feltétel teljesítésének időtartama alatt, azzal összefüggésben történő kezeléséhez. 
A pályázatot és a nyilatkozatot angol nyelven kell benyújtani, illetve csatolni.”

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint  
 az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 4/2019. (V. 8.) NMHH rendelete
a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló  
4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet módosításáról

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003.  évi C.  törvény 182.  § (3)  bekezdés 2.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A  frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 4/2011. (X. 6.) 
NMHH rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„c) hirdetmény: az  árverés vagy pályázat kiírásáról szóló, az  e  rendeletben foglalt tartalommal, helyen és módon 
közzétett értesítés;”

 (2) Az R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  (1) és (2)  bekezdésben foglalt eljárás részletes szabályait az  ott meghatározott jogszabályok keretében 
a  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, illetve a  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke 
(a  továbbiakban együtt: Hatóság) által – egyedi hatósági ügyenként – kialakított kiírási dokumentáció határozza 
meg.”

 (3) Az R. 4. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kiírási dokumentációnak tartalmaznia kell:)
„e) a  8.  § (1)  bekezdése szerinti regisztráció feltételeit, valamint a  részvételi díj összegét és megfizetésének 
feltételeit;”

 (4) Az R. 4. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kiírási dokumentációnak tartalmaznia kell:)
„j) az adott eljárás sajátosságaihoz igazodó, illetve a Hatóság által jelentősnek ítélt egyéb szakmai feltételeket, így 
különösen a  jelentkezők által kötelezően megteendő vállalásokat, ajánlati kötöttség előírása esetén az  ajánlati 
kötöttség feltételeit.”

 (5) Az R. 7. §-át követő alcíme helyébe a következő alcím lép:
„Írásbeli kérdés, regisztráció
8.  § (1) A  Hatóság írásbeli kérdésfeltevési lehetőséget biztosít a  kiírási dokumentációban és a  hirdetményben 
meghatározott feltételeknek megfelelően regisztráltak részére. A  kiírási dokumentációval kapcsolatban 
a jelentkezési határidő lejártát megelőző tizedik napig írásban beérkezett kérdésekre a Hatóság nyolc napon belül 
válaszol úgy, hogy a válasz megadásától a jelentkezési határidő lejártáig még legalább két nap álljon rendelkezésre. 
A Hatóság jogosult a kérdéseket összefoglalni, és együttesen megválaszolni. A  jelentkezési határidőt megelőzően 
regisztráltak által írásban feltett kérdéseket és a  válaszokat a  Hatóság a  kérdést feltevő személyének megjelölése 
nélkül megküldi minden természetes vagy jogi személynek, aki vagy amely regisztrált, illetve jelentkezést nyújtott 
be. A jelentkezők által feltett kérdéseket és a válaszokat, a kérdést feltevő személyének megjelölése nélkül minden 
jelentkezőnek megküldi a Hatóság.
(2) Az  (1)  bekezdés alapján a  Hatóság által kiadott, megküldött válaszok tájékoztató jellegűek, a  kiírási 
dokumentációval szemben sem joghatással, sem jogi kötőerővel nem rendelkeznek az  egyedi hatósági ügyre és 
a hatósági döntésekre.”

 (6) Az R. 11. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a kiírási dokumentáció szerint a pályázati vagy árverési eljárás tárgyát több frekvenciablokk, frekvenciasáv 
vagy frekvenciablokkból álló csoport képezi, a kiírási dokumentáció rendelkezhet úgy, hogy frekvenciablokkonként, 
frekvenciasávonként vagy frekvenciablokkokból álló csoportonként elkülönítetten nyújtható be ajánlat.
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(5) A  kiírási dokumentáció előírhatja, hogy a  jelentkezés részeként – lezárt, külön bontható csomagolásban  – 
benyújtott ajánlat bontására a  jelentkezés részeként benyújtott egyéb dokumentumok bontásától eltérő 
időpontban kerüljön sor.”

 (7) Az R. 9. §-át megelőző alcíme a következő 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. § (1) A 11. § (4) bekezdése szerinti esetben a kiírási dokumentáció előírhatja, hogy
a) a  Hatóság frekvenciablokkonként, frekvenciasávonként vagy frekvenciablokkokból képzett csoportonként 
elkülönítetten vizsgálja az egyes ajánlatok alaki és tartalmi érvényességét, illetve
b) ha több frekvenciablokk, frekvenciasáv vagy frekvenciablokkokból képzett csoport vonatkozásában 
–  a  jelentkező vagy a  résztvevő által  – benyújtott ajánlatok közül valamely ajánlat nem felel meg az  alaki 
vagy tartalmi érvényességi feltételeknek, a  Hatóság kizárólag az  adott frekvenciablokk, frekvenciasáv vagy 
frekvenciablokkokból képzett csoport vonatkozásában tett ajánlat alaki vagy tartalmi érvénytelenségét állapítja 
meg az eljárást lezáró döntésében, az alakilag és tartalmilag érvényes ajánlatot vagy ajánlatokat értékeli.
(2) Ha a  jelentkező vagy résztvevő több frekvenciablokkra, frekvenciasávra vagy frekvenciablokkokból képzett 
csoportra vonatkozóan tett ajánlatot, és az  összes ajánlata alaki vagy tartalmi szempontból érvénytelen, 
a Hatóság az alaki vagy tartalmi érvénytelenséget külön végzéssel nem állapítja meg, a jelentkezés és az ajánlatok 
érvénytelenségét az eljárást lezáró döntésébe foglalja.”

 (8) Az R. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § Az eljárási biztosíték a kiírási dokumentációban előírt eljárási szabályok betartásának, valamint – ha a kiírási 
dokumentáció ajánlati kötöttséget határoz meg  – az ajánlati kötöttség megtartásának biztosítását szolgálja azzal, 
hogy az eljárási biztosítékot, továbbá annak benyújtására, érvényesítésére és felszabadítására vonatkozó feltételeket 
a Hatóság arányos, objektív és megkülönböztetéstől mentes módon állapítja meg a kiírási dokumentációban.”

 (9) Az R. 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Eredménytelen az  eljárás, ha valamennyi benyújtott jelentkezés, ajánlat alaki vagy tartalmi szempontból 
érvénytelen, vagy ha a kiírási dokumentációban meghatározott más okból nem hirdethető nyertes.”

 (10) Az R. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24. § A pályázati, illetve az árverési eljárás eredménytelensége esetén a Hatóság jogosult – akár változatlan, akár 
módosított feltételekkel történő – új eljárás megindításáról dönteni az  értékesíteni kívánt frekvenciakészlet vagy 
annak egyes elemei tárgyában.”

 (11) Az R. 27. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pályázati kiírási dokumentációban a 4. §-ban foglaltakon túl szerepeltetni kell:)
„c) ha a  Hatóság a  pályázatokat több fordulóban értékeli, az  egyes fordulók lebonyolítási rendjét, az  egyes 
fordulókban értékelt pályázati vállalások érvényességi feltételeit, valamint az egyes fordulókban értékelt pályázati 
vállalások érvénytelenségének jogkövetkezményeit.”

2. §  Az R.
a) 4. § (3) bekezdésében a „meghatározott feltételekkel” szövegrész helyébe a „meghatározott módon” szöveg, 

a „beszerezhetővé tenni” szövegrész helyébe az „elérhetővé tenni” szöveg,
b) 5. § (2) bekezdésében a „megszerzésének módját és főbb feltételeit” szövegrész helyébe az „elérhetőségét és 

a 8. § (1) bekezdése szerinti regisztráció feltételeit” szöveg,
c) 6.  § (4)  bekezdésében a „kiírási dokumentációt megvásárolták.” szövegrész helyébe a „8.  § (1)  bekezdése 

szerint regisztráltak.” szöveg,
d) 9.  § c)  pontjában a „kiírási dokumentációt a  hirdetményben meghatározott módon beszerezte” szövegrész 

helyébe a „részvételi díjat megfizette” szöveg,
e) 10. § (1) bekezdésében a „külön írásos” szövegrész helyébe az „írásos” szöveg,
f ) 12.  § (1)  bekezdésében a „jelentkezés megfelel-e” szövegrész helyébe a „jelentkezés ajánlaton kívüli része 

megfelel-e” szöveg,
g) 12.  § (2)  bekezdésében az „az alakilag” szövegrész helyébe az „az (1)  bekezdés szerinti vizsgálat alapján 

az alakilag” szöveg,
h) 12. § (5) bekezdésében az „a jelentkezés” szövegrész helyébe az „a jelentkezés ajánlaton kívüli része” szöveg,
i) 13. §-ában az „érvénytelenségét az eljárást” szövegrész helyébe az „érvénytelenségét – a 13/A. §-ban foglalt 

kivétellel – az eljárást” szöveg,
j) 25.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az  „eljárási szabályait,” szövegrész helyébe az  „eljárási szabályait, a  licit 

érvényességi feltételeit, a licit érvénytelenségének jogkövetkezményeit,” szöveg
lép.
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3. §  Hatályát veszti az R.
a) 10. § (4) bekezdése,
b) 10. § (5) bekezdés c) pontjában az „ , a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs 

helye.” szövegrész,
c) 25. § (2) és (3) bekezdése, valamint
d) 27. § (11) és (12) bekezdése.

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

  Dr. Karas Monika s. k.,
  a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 164/2019. (V. 8.) 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 – lemondására tekintettel 
dr. Barabás Gergelyt 2019. június 25-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2019. április 24.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02072-2/2019.

A köztársasági elnök 165/2019. (V. 8.) 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 – lemondására tekintettel 
dr. Pék Szabolcs Milánt 2019. július 31-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2019. április 24.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02072-3/2019.

A köztársasági elnök 166/2019. (V. 8.) 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. Rothermel Erikát 2019. október 26-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2019. április 24.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02072-4/2019.
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A köztársasági elnök 167/2019. (V. 8.) 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 Borsainé dr. Tóth Erzsébetet 2019. november 12-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2019. április 24.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02072-5/2019.

A köztársasági elnök 168/2019. (V. 8.) 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. Krekó Lászlót 2019. szeptember 17-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2019. április 24.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02072-6/2019.

A köztársasági elnök 169/2019. (V. 8.) 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. Gyovai Mihályt 2019. november 1-jei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2019. április 24.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02072-7/2019.
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A köztársasági elnök 170/2019. (V. 8.) 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. Bankó Jánost 2019. november 10-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2019. április 24.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02072-8/2019.

A köztársasági elnök 171/2019. (V. 8.) 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. Kovács Piroskát 2019. november 20-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2019. április 24.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02072-9/2019.

A köztársasági elnök 172/2019. (V. 8.) 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 – Benkovicsné 
dr. Varga Erikát a 2019. május 1. napjától 2022. április 30. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2019. április 24.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02072-10/2019.
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A köztársasági elnök 173/2019. (V. 8.) 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.  Bíró Viktóriát 
a 2019. május 1. napjától 2022. április 30. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2019. április 24.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02072-11/2019.

A köztársasági elnök 174/2019. (V. 8.) 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.  Duró Editet 
a 2019. május 1. napjától 2022. április 30. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2019. április 24.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02072-12/2019.

A köztársasági elnök 175/2019. (V. 8.) 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.  Káldy Pétert 
a 2019. május 1. napjától 2022. április 30. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2019. április 24.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02072-13/2019.
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A köztársasági elnök 176/2019. (V. 8.) 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.  Gyurik Anita 
Erzsébetet 2019. május 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2019. április 24.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02072-14/2019.

A köztársasági elnök 177/2019. (V. 8.) 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. Lakatos Alexandra 
Annát 2019. május 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2019. április 24.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02072-15/2019.

A köztársasági elnök 178/2019. (V. 8.) 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. Tóth Zsuzsannát 
2019. május 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2019. április 24.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02072-16/2019.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 78. szám 2725

A köztársasági elnök 179/2019. (V. 8.) KE határozata
a 128/2016. (IV. 29.) KE határozat módosításáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi 
CLXII. törvény 25. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Kovács-Hegedűs 
Vera bírói kinevezését a 2019. május 1. napjától 2022. április 30. napjáig terjedő időtartamra meghosszabbítom.

Budapest, 2019. április 24.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02072-17/2019.

A köztársasági elnök 180/2019. (V. 8.) KE határozata
a 135/2016. (IV. 29.) KE határozattal módosított 216/2013. (V. 2.) KE határozat módosításáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi 
CLXII.  törvény 25.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr.  Bartókné 
dr.  Kerekes Krisztina bírói kinevezését a  2019. május 1. napjától 2022. április 30. napjáig terjedő időtartamra 
meghosszabbítom.

Budapest, 2019. április 24.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02072-18/2019.

A köztársasági elnök 181/2019. (V. 8.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f )  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18.  § (1)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök 
előterjesztésére –

a magyar–osztrák kapcsolatok, különösen a  parlamenti együttműködés fejlesztésében betöltött kiemelkedő 
szerepe, valamint Magyarország Európa-politikai nézeteinek jobb ausztriai megismertetése és elfogadtatása 
érdekében végzett jelentős tevékenysége elismeréseként

Mag. Wolfgang Sobotka, az Osztrák Köztársaság Nemzeti Tanácsának elnöke részére a

MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje a csillaggal
polgári tagozata;
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a magyar teniszsportág, főként az  utánpótlás-nevelés fejlesztése érdekében végzett tevékenysége, valamint 
Magyarország jó hírnevének erősítésében betöltött szerepe elismeréseként

Ion Ţiriac egykori sportoló, sportmenedzser, a Ţiriac Holdings Ltd. tulajdonosa részére a

MAGYAR ÉRDEMREND
tisztikeresztje
polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2019. április 24.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. április 29.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/02151-2/2019.

A Kormány 1267/2019. (V. 8.) Korm. határozata
a társadalmi felzárkózással összefüggő feladat- és hatáskörök átadásával kapcsolatos egyes 
kormányhatározatok módosításáról

 1.  A „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról szóló 1053/2008. (VIII. 4.) 
Korm. határozat [a továbbiakban: 1053/2008. (VIII. 4.) Korm. határozat] 3. pont a) és b) alpontja helyébe a következő 
rendelkezések lépnek:
(A Bizottság feladata)
„a) vélemények, ajánlások megfogalmazásával tevékenyen közreműködni a Nemzeti Stratégia és a cselekvési tervét 
tartalmazó Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia intézkedési tervének (a továbbiakban: cselekvési terv) 
megvalósításában,
b) a  Nemzeti Stratégia és a  cselekvési terv végrehajtását tervszerűen, módszeresen monitorozni, az  utánkövetés 
eszközrendszerét és eljárásait továbbfejleszteni, egy – a  gyermekszegénységet mérő és leginkább jellemző 
mutatókból álló – indikátorrendszert alkotni, az adatokat összegyűjteni, elemezni és közzétenni,”

 2.  Az 1053/2008. (VIII. 4.) Korm. határozat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. A  Bizottság 30 tagból áll. A  Bizottság elnöke a  Belügyminisztérium társadalmi felzárkózásért felelős helyettes 
államtitkára, társelnöke a 6. pontban meghatározott szervezetek képviselői közül az általuk kijelölt személy.
A Kormány a Bizottság további tagjaként a kormányzati oldal képviseletére felhívja
a) a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárát,
b) a miniszterelnöki biztos kinevezéséről szóló 3/2019. (IV. 18.) ME utasítással kinevezett miniszterelnöki biztos,
c) az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) szociális ügyekért felelős államtitkárát,
d) az EMMI oktatásért felelős államtitkárát,
e) az EMMI család- és ifjúságügyért felelős államtitkárát,
f ) az EMMI egészségügyért felelős államtitkárát,
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g) az EMMI sportért felelős államtitkárát,
h) az EMMI európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárát,
i) a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkárát,
j) a Pénzügyminisztérium foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkárát,
k) az Innovációs és Technológiai Minisztérium tudás- és innováció-menedzsmentért felelős államtitkárát,
l) az Igazságügyi Minisztérium európai uniós és nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős államtitkárát,
m) a Központi Statisztikai Hivatal elnökét,
n) a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatóját
egy-egy tag jelölésére.”

 3.  Az 1053/2008. (VIII. 4.) Korm. határozat 6. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány a Bizottság további tagjaként a szakmai és civil oldal képviseleteként)
„a) felkéri
aa) a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Gyerekesély-kutató Csoportot,
ab) a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot,
ac) a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetet,
ad) a Magyar Védőnők Egyesületét,
ae) a Nagycsaládosok Országos Egyesületét,
af ) az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítványt,
ag) a Roma Koordinációs Tanácsot,
ah) a Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesületét,
ai) a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségét,
aj) a Magyar Rektori Konferenciát és
ak) a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsot
egy-egy tag jelölésére, továbbá”

 4.  Az  1053/2008. (VIII. 4.) Korm. határozat 6/A.  pont f ) és g)  alpontja helyébe a  következő rendelkezések lépnek, 
valamint a pont a következő h) alponttal egészül ki:
(A Bizottság ülésén tanácskozási joggal, állandó meghívottként részt vesz:)
„f ) az Oktatási Hivatal vezetője,
g) a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és Családokért elnöke és
h) az Antiszegregációs Kerekasztal”
(által kijelölt egy-egy személy.)

 5.  Az 1053/2008. (VIII. 4.) Korm. határozat
a) 1. pontjában a „Nemzeti Stratégia hatékony” szövegrész helyébe a „ „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti 

Stratégia 2007–2032 (a továbbiakban: Nemzeti Stratégia) hatékony” szöveg,
b) 3. pont c) alpontjában a „Stratégia” szövegrész helyébe a „Nemzeti Stratégia” szöveg,
c) 9. pontjában a „négy” szövegrész helyébe a „két” szöveg,
d) 10. pontjában a „feladatkörrel rendelkező miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv” szövegrész 

helyébe a „társadalmi felzárkózásért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,
e) 11. pontjában a „ „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia” szövegrész helyébe a „Nemzeti Stratégia” 

szöveg
lép.

 6.  A Társadalmi Felzárkózási és Cigányügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1199/2010. (IX. 29.) Korm. határozat 
[a továbbiakban: 1199/2010. (IX. 29.) Korm. határozat] 4. és 5. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4. A TFCTB elnöke a  Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára. A TFCTB társelnöke a  miniszterelnöki biztos 
kinevezéséről szóló 3/2019. (IV. 18.) ME utasítással kinevezett miniszterelnöki biztos.
5. A TFCTB további tagjai (a továbbiakban: bizottsági tag):
a) a Pénzügyminisztérium foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkára, valamint európai 
uniós források felhasználásáért felelős államtitkára,
b) az  Innovációs és Technológiai Minisztérium szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára, 
energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkára, valamint európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára,
c) a  Belügyminisztérium társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára, önkormányzati államtitkára, 
valamint közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkára,
d) a  Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, közszolgálatért felelős 
államtitkára, valamint civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára,
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e) az  Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért felelős államtitkára, család- és ifjúságügyért felelős 
államtitkára, kultúráért felelős államtitkára, egészségügyért felelős államtitkára, sportért felelős államtitkára, 
oktatásért felelős államtitkára,
f ) az Agrárminisztérium vidékfejlesztésért felelős államtitkára,
g) a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára,
h) a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos és
i) a Központi Statisztikai Hivatal elnöke.”

 7.  Az  1199/2010. (IX. 29.) Korm. határozat 7.  pontja helyébe a  következő rendelkezés lép, valamint a  következő 
7a. ponttal egészül ki:
„7. A TFCTB ülésein állandó meghívottként, tanácskozási joggal vesz részt az Országos Roma Önkormányzat elnöke 
és az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottsága roma nemzetiségi szószólója.
7a. A  TFCTB ülésén eseti meghívottként a  TFCTB elnökének felkérésére, tanácskozási joggal további személyek 
vehetnek részt.”

 8.  Az 1199/2010. (IX. 29.) Korm. határozat 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. A  TFCTB szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik. A  TFCTB ülését a  TFCTB elnöke, az  elnök 
akadályoztatása esetén a TFCTB társelnöke – a TFCTB Titkársága útján – hívja össze. A TFCTB rendkívüli ülésének 
összehívását bármely bizottsági tag az  indok és napirend egyidejű megjelölésével kezdeményezheti a  TFCTB 
elnökénél.”

 9.  Az 1199/2010. (IX. 29.) Korm. határozat 10. pontjában az „az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért 
és társadalmi felzárkózásért felelős” szövegrész helyébe az „a Belügyminisztérium társadalmi felzárkózásért felelős 
helyettes” szöveg lép.

 10.  Az 1199/2010. (IX. 29.) Korm. határozat a következő 13a. ponttal egészül ki:
„13a. A  TFCTB a  feladatkörébe tartozó egyes szakkérdések megvitatását, illetve javaslatok kidolgozását 
az  ügyrendben meghatározottak szerint – a  TFCTB egyes tagjai, valamint meghívottak részvételével működő – 
munkacsoportok keretében is elláthatja.”

 11.  Az  1199/2010. (IX. 29.) Korm. határozat 6.  pontjában a  „helyettes-államtitkár” szövegrész helyébe a  „vezetői 
kinevezéssel rendelkező személy” szöveg lép.

 12.  Hatályát veszti az 1199/2010. (IX. 29.) Korm. határozat 3. pont b) alpontja.
 13.  A  Roma Koordinációs Tanács (ROK-T) létrehozásáról szóló 1102/2011. (IV. 15.) Korm. határozat [a továbbiakban: 

1102/2011. (IV. 15.) Korm. határozat] 4–7. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4. A Tanács 33 tagú testület, amelynek tagjai:
a) a belügyminiszter;
b) a Belügyminisztérium társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára;
c) a miniszterelnöki biztos kinevezéséről szóló 3/2019. (IV. 18.) ME utasítással kinevezett miniszterelnöki biztos;
d) a belügyminiszter által felkért, az Európai Unió romapolitikájában jártas személy;
e) az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért felelős államtitkára;
f ) a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára;
g) a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára;
h) az alapvető jogok biztosának a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettese;
i) az Országos Roma Önkormányzat elnöke;
j) a roma/cigány nemzetiség területi nemzetiségi önkormányzatai képviseletében 5 fő;
k) a roma közösségek képviseletében 7 fő;
l) a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének képviseletében 1 fő;
m) a  Magyar Katolikus Egyház képviseletében 2 fő, akik közül az  egyik személyt a  Görögkatolikus Metropólia 
javaslatára delegálja a Magyar Katolikus Egyház;
n) a Magyarországi Református Egyház képviseletében 1 fő;
o) a Magyarországi Evangélikus Egyház képviseletében 1 fő;
p) a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége képviseletében 1 fő;
q) az Evangéliumi Szabadegyházak Szövetsége képviseletében 1 fő;
r) a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács munkaadói és munkavállalói oldalainak képviseletében 1-1 fő;
s) a Magyar Tudományos Akadémia képviseletében 1 fő;
t) az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottsága roma nemzetiségi szószólója;
u) a Roma Szakkollégiumok Egyesület elnöke.
5. A Tanács ülésein
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a) állandó meghívottként, tanácskozási joggal vesznek részt:
aa) az Egyenlő Bánásmód Hatóság elnöke;
ab) a Központi Statisztikai Hivatal elnöke;
ac) az Országgyűlés Kulturális bizottsága képviseletében 1 fő;
ad) az Országgyűlés Népjóléti bizottsága képviseletében 1 fő;
ae) a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának civil társelnöke;
b) eseti meghívottként, a Tanács elnökének felkérésére, tanácskozási joggal vesznek részt:
ba) a Társadalmi Felzárkózási és Cigányügyi Tárcaközi Bizottság tagjai;
bb) további meghívott személyek.
6. A Tanács elnöke a belügyminiszter. A Tanács társelnökei a 4. pont c) és d) alpontjában meghatározott személyek. 
A Tanács elnökét akadályoztatása esetén a 4. pont c) alpontjában meghatározott személy helyettesíti.
6a. A  Tanács összehangolt működése érdekében elnökséget működtet, amelynek tagjai a  4.  pont a)–f ), i) és 
t)  alpontjaiban meghatározott személyek. Az  elnökség javaslatot tesz a  Tanács ülésének napirendjére és éves 
munkatervére.
7. A  Tanács szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik. A  Tanács ülését a  Tanács elnöke, az  elnök 
akadályoztatása esetén a  4.  pont c)  alpontjában meghatározott személy – a  Tanács Titkársága útján – hívja 
össze. A  Tanács rendkívüli ülésének összehívását bármely tag az  indok és napirend egyidejű megjelölésével 
kezdeményezheti a Tanács elnökénél.”

 14.  Az  1102/2011. (IV. 15.) Korm. határozat 9.  pontjában az „az EMMI szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért 
felelős” szövegrész helyébe az „a Belügyminisztérium társadalmi felzárkózásért felelős helyettes” szöveg lép.

 15.  Az  1102/2011. (IV. 15.) Korm. határozat 13.  pont b)  alpontjában a  „d)–q)  alpontjaiban” szövegrész helyébe 
a „h)–u) alpontjában” szöveg lép.

 16.  Hatályát veszti az  Emberi Jogi Munkacsoportról szóló 1039/2012. (II. 22.) Korm. határozat [a továbbiakban: 
1039/2012. (II. 22.) Korm. határozat] 3. pont c) alpont ce) alpontjában az „és társadalmi felzárkózásért” szövegrész.

 17.  Az 1039/2012. (II. 22.) Korm. határozat 3. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Munkacsoport tagja)
„b) a Belügyminisztérium
ba) közigazgatási államtitkára,
bb) társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára,”

 18.  A  Cigányügyi Egyeztető Tanács létrehozásáról szóló 1048/2013. (II. 12.) Korm. határozat [a továbbiakban: 
1048/2013. (II. 12.) Korm. határozat] 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A Tanács:
a) javaslatot tesz a Kormány társadalmi felzárkózási és cigányügyi politikájára,
b) figyelemmel kíséri a területi felzárkózási folyamatokat,
c) véleményezi a  Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia kormányzati intézkedési tervének 
végrehajtásáról szóló beszámolókat.”

 19.  Az 1048/2013. (II. 12.) Korm. határozat
a) 5. pont c) alpontjában a „nemzetgazdasági miniszter” szövegrész helyébe a „pénzügyminiszter” szöveg,
b) 7. pontjában a „negyedévente” szövegrész helyébe az „évente egyszer” szöveg,
c) 10. pontjában az „az Emberi Erőforrások Minisztériuma” szövegrész helyébe az „a Belügyminisztérium” szöveg
lép.

 20.  A  Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II., Az  egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának 
keretstratégiája, a  köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a  Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú 
stratégia elfogadásáról szóló 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozat 2.  pontjában az „emberi erőforrások miniszterét” 
szövegrész helyébe a  „belügyminisztert” szöveg, az  „emberi erőforrások minisztere” szövegrész helyébe 
a „belügyminiszter” szöveg, az „azonnal” szövegrész helyébe a „folyamatos” szöveg lép.

 21.  Hatályát veszti az Idősek Tanácsáról szóló 1712/2014. (XII. 5.) Korm. határozat 7. pont b) alpontjában az „és társadalmi 
felzárkózásért” szövegrész.

 22.  A  Felzárkózást Segítő Gazdasági Fórum létrehozásáról szóló 1548/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat [a továbbiakban: 
1548/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat] 4. és 5. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4. A Fórum tagjai:
a) a belügyminiszter;
b) a Belügyminisztérium társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára;
c) az innovációért és technológiáért felelős miniszter;
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d) az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért felelős államtitkára;
e) a Pénzügyminisztérium foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkára;
f ) a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára;
g) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke;
h) a Magyar Rektori Konferencia elnöke és
i) a  belügyminiszter által felkért azon vállalatok, amelyekkel a  Kormány stratégiai együttműködési megállapodást 
kötött, valamint azok, amelyek a felzárkózás területén szakmai tapasztalattal rendelkeznek (a továbbiakban együtt: 
vállalatok).
5. A  Fórum elnöke a  belügyminiszter. A  Fórum alelnöke a  Belügyminisztérium társadalmi felzárkózásért felelős 
helyettes államtitkára, társelnöke a vállalatok által megjelölt tag.”

 23.  Az  1548/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat 7.  pontjában az „az EMMI” szövegrész helyébe az „a Belügyminisztérium” 
szöveg lép.

 24.  Az  1548/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat 9.  pontjában az  „emberi erőforrások minisztere” szövegrész helyébe 
a „belügyminiszter” szöveg lép.

 25.  Az 1548/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat a következő 9a. ponttal egészül ki:
„9a. A  Fórum a  feladatkörébe tartozó egyes szakkérdések megvitatását, illetve javaslatok kidolgozását 
az  ügyrendben meghatározottak szerint – a  Fórum egyes tagjai, valamint a  meghívottak részvételével működő – 
munkacsoportok keretében is elláthatja.”

 26.  A Szociálpolitikai Tanács szervezetéről és működéséről szóló 1187/2016. (IV. 12.) Korm. határozat [a továbbiakban: 
1187/2016. (IV. 12.) Korm. határozat] 5. pont f ) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Tanács 15 tagú testület, melynek tagjai:)
„f ) a  társadalmi felzárkózási területet képviselő tagszervezetek ajánlása alapján a  Roma Koordinációs Tanács által 
jelölt 1 fő.”

 27.  Hatályát veszti az 1187/2016. (IV. 12.) Korm. határozat 4. pontjában az „és társadalmi felzárkózásért” szövegrész.
 28.  Hatályát veszti a  Nemzeti Önkéntes Tanácsról szóló 1503/2016. (IX. 21.) Korm. határozat 10.  pont f )  alpontjában 

az „és társadalmi felzárkózásért” szövegrész.
 29.  A Kormány visszavonja a Közös Esély Intézkedési Tervről szóló 1518/2016. (IX. 27.) Korm. határozatot.
 30.  A  Roma Szakkollégiumi Tanács létrehozásáról és működéséről szóló 1882/2017. (XI. 30.) Korm. határozat 

[a továbbiakban: 1882/2017. (XI. 30.) Korm. határozat] 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A Tanács tagjai
a) a miniszter által vezetett minisztérium
aa) társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára,
ab) társadalmi felzárkózásért felelős területéről a miniszter által delegált 1 fő,
b) az emberi erőforrások minisztere által delegált, az általa vezetett minisztérium
ba) felsőoktatásért felelős területéről 1 fő,
bb) család- és ifjúságügyért felelős területéről 1 fő,
c) a  Miniszterelnökséget vezető miniszter által a  Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős 
területéről delegált 1 fő,
d) a miniszterelnöki biztos kinevezéséről szóló 1/2018. (VI. 1.) ME utasítással kinevezett miniszterelnöki biztos,
e) a miniszterelnöki biztos kinevezéséről szóló 3/2019. (IV. 18.) ME utasítással kinevezett miniszerelnöki biztos,
f ) a Magyar Rektori Konferencia által delegált 1 fő,
g) az Országos Roma Önkormányzat által delegált 1 fő,
h) a Roma Szakkollégiumok Egyesület által delegált 4 fő.”

 31.  Hatályát veszti az 1882/2017. (XI. 30.) Korm. határozat 10. pontjában a „szakmai állásfoglalásait,” szövegrész.
 32.  A  2021–2027 közötti időszakra vonatkozó európai uniós kohéziós források versenyképességet növelő 

felhasználásának tervezéséről szóló 1023/2019. (II. 11.) Korm. határozat 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 33.  A Programozási Munkacsoport létrehozásáról szóló 1024/2019. (II. 11.) Korm. határozat 4. pont e) alpontjában a „2 fő” 

szövegrész helyébe a „3 fő” szöveg lép.
 34.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1267/2019. (V. 8.) Korm. határozathoz
„1. melléklet az 1023/2019. (II. 11.) Korm. határozathoz

 A  B

1.  Szektor megnevezése Kidolgozásért felelős miniszter

2.  turizmus a miniszterelnök kabinetfőnöke

3.  Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése Miniszterelnökséget vezető miniszter

4.  közigazgatás fejlesztése és szervezése Miniszterelnökséget vezető miniszter

5.  kulturális örökség védelme Miniszterelnökséget vezető miniszter

6.  településfejlesztés Miniszterelnökséget vezető miniszter

7.  egyházpolitika a miniszterelnök általános helyettese

8.  nemzetpolitika a miniszterelnök általános helyettese

9.  élelmiszeripar és élelmiszerlánc-biztonság agrárminiszter

10.  halászat agrárminiszter

11.  környezetvédelem agrárminiszter

12.  természetvédelem agrárminiszter

13.  elektronikus közigazgatás belügyminiszter

14.  helyi önkormányzatok fejlesztése belügyminiszter

15.  katasztrófák elleni védekezés belügyminiszter

16.  vízgazdálkodás, vízvédelem belügyminiszter

17.  családpolitika, gyermek- és ifjúságpolitika emberi erőforrások minisztere

18.  egészségügy emberi erőforrások minisztere

19.  kultúra emberi erőforrások minisztere

20.  oktatás emberi erőforrások minisztere

21.  sport emberi erőforrások minisztere

22. szociálpolitika emberi erőforrások minisztere

23. társadalmi felzárkózás belügyminiszter

24. energetika és klímapolitika innovációért és technológiáért felelős miniszter

25. gazdaságfejlesztés, vállalkozásfejlesztés innovációért és technológiáért felelős miniszter

26. kiemelt gazdasági szektorok innovációért és technológiáért felelős miniszter

27. infokommunikáció innovációért és technológiáért felelős miniszter

28. innováció, tudománypolitika innovációért és technológiáért felelős miniszter

29. közlekedés innovációért és technológiáért felelős miniszter

30. fenntarthatóság és körforgásos gazdaság innovációért és technológiáért felelős miniszter

31. kiemelt infrastruktúrák innovációért és technológiáért felelős miniszter

32. szakképzés és felnőttképzés innovációért és technológiáért felelős miniszter

33. külgazdaság külgazdasági és külügyminiszter

34. államháztartás, adózás és gazdaságpolitika pénzügyminiszter

35. foglalkoztatáspolitika pénzügyminiszter

36. területfejlesztés pénzügyminiszter

37. gazdálkodás az állami vagyonnal nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

38. közmű- és pénzügyi szolgáltatások nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
”
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A Kormány 1268/2019. (V. 8.) Korm. határozata
az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi 
tevékenységéhez biztosítandó forrásról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy az  NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

(a  továbbiakban: NFSI Nonprofit Kft.) 2019.  évi tevékenységéhez a  központi költségvetés terhére összesen 
1 858 000 000 forint forrás biztosítására kerüljön sor,

 2. az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: 
Kvtv.) 1.  melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok címét 
az  5.  A  BMSK  Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások alcímmel és az  1. A  BMSK Zrt. tulajdonosi 
joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása jogcímcsoporttal egészíti ki,

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 3. az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az  1.  pontban foglaltak végrehajtásához a  2.  pont 
szerinti előirányzat javára 658 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami 
vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az  állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 
2. Társaságokkal kapcsolatos kiadások alcím, 1. Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások 
jogcímcsoport, 1. Az  MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés jogcím terhére, 
az 1. melléklet szerint,

Felelős: pénzügyminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára

Határidő: azonnal
 4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. pontban meghatározott célok teljesítése érdekében gondoskodjon az NFSI 

Nonprofit Kft. részére 1 200 000 000 forint forrás biztosításáról a 2. pont szerinti előirányzat javára.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2019. július 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1268/2019. (V. 8.) Korm. határozathoz
Fejezetek megnevezése:
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda

21 Központi kezelésű előirányzatok
5 A BMSK Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

1 A BMSK Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 658 000 000

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások 
2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

2 Társaságokkal kapcsolatos kiadások
1 Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások

296335 1 Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés
K6 Beruházások -658 000 000

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím B E V É T E L (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím T Á M O G A T Á S (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítményarányos  

Magyar Államkincstár     1 példány egyéb: azonnal 658 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 

Költségvetési év: 2019.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - 
időszakra

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

658 000 000                                        

Összesen

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége:    a) a költségvetési évben egyszeri jellegű   
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A Kormány 1269/2019. (V. 8.) Korm. határozata
a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Központi Kórház sugárterápiás eszközfejlesztésének támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Heves megye lakosainak sugárterápiás ellátási helyzetének 

stabilizálása, illetve az ellátás minőségének javítása érdekében szükséges a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Központi 
Kórház sugárterápiás eszközparkjának fejlesztése, ennek keretében támogatja két új lineáris gyorsító beszerzését, 
mindösszesen 1 833 880 000 forint összegben;

 2. az 1.  pont szerinti beruházás végrehajtása érdekében az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § 
(2) bekezdése szerinti jogkörében eljárva 1 833 880 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel 
nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 
szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű 
előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére, 
a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 10. Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei cím, 
2. Gyógyító-megelőző ellátás intézetei alcím javára, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2019. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1269/2019. (V. 8.) Korm. határozathoz

XV. Pénzügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

 forintban
Államháztartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XV. Pénzügyminisztérium
26 Központi kezelésű előirányzatok

2 Központi tartalékok
297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések

K5 Egyéb működési célú kiadások -1 833 880 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei

K1 Személyi juttatások
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3 Dologi kiadások
K6 Beruházások 1 833 880 000
K7 Felújítások

 forintban
Államháztartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

 forintban
Államháztartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei

331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 1 833 880 000

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Magyar Államkincstár időarányos

teljesítésarányos  
egyéb: 1 833 880 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

azonnal

Az előirányzat-módosítás érvényessége:    a) a költségvetési évben egyszeri jellegű  
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2019.

1 példány

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége:    a) a költségvetési évben egyszeri jellegű  
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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: Köves Béla ügyvezető.

A Kormány 1270/2019. (V. 8.) Korm. határozata
a közigazgatási bíróságokról szóló 2018. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő feladatok 
koordinációjáért felelős kormánybiztos kinevezéséről

 1. A Kormány a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról 
szóló 2010.  évi XLIII.  törvény 31.  § (1)  bekezdésében, a  kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény 
12.  § (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 2019. május 9. napjától két  évre dr.  Bogdán Tibort 
a közigazgatási bíróságokról szóló 2018. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő feladatok koordinációjáért 
felelős kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.

 2. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében
a) figyelemmel kíséri a  Közigazgatási Felsőbíróság esztergomi elhelyezésével összefüggésben felmerülő, 

szervezési és előkészítési feladatok végrehajtását, valamint kezdeményezi az  ezekkel kapcsolatos döntések 
meghozatalát,

b) figyelemmel kíséri a közigazgatási bíróságok infrastruktúrájának megvalósításával összefüggő kormányzati és 
koordinációs feladatok végrehajtását,

c) nyomon követi a  közigazgatási bíróságok önálló informatikai rendszerének megvalósításával összefüggő 
kormányzati és koordinációs feladatok végrehajtását,

d) koordinálja az  Igazságügyi Minisztérium és az  Országos Bírósági Hivatal közötti, a  közigazgatási bíróságok 
felállításával kapcsolatos egyeztetéseket,

e) elősegíti, nyomon követi és ellenőrzi az igazságügyért felelős miniszter közigazgatási bíróságok felállításával 
kapcsolatban hozott szakpolitikai döntéseinek végrehajtását,

f ) elősegíti, nyomon követi és ellenőrzi az igazságügyért felelős miniszter igazgatási feladatait segítő szervezet 
rendszer kialakítását,

g) elősegíti, nyomon követi és ellenőrzi a  közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és 
egyes átmeneti szabályokról szóló 2018.  évi CXXXI.  törvényben meghatározott véleményező bizottság 
elhelyezésével és tevékenységének elősegítésével kapcsolatban hozott szakpolitikai döntések végrehajtását,

h) ellátja az  a)–g)  pontokban meghatározott feladatok végrehajtása érdekében szükséges jogalkotással 
kapcsolatos előkészítési feladatokat, kezdeményezi a jogalkotásra vonatkozó döntések meghozatalát.

 3. A kormánybiztos feladatkörével összefüggésben
a) a tevékenységével érintett személyektől, szervezetektől adatokat, információkat kérhet,
b) a feladatellátásához kapcsolódó dokumentumokba – a  vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek 

megfelelően – betekinthet,
c) az érintett állami szervek vezetői részére intézkedés megtételét javasolhatja.

 4. A kormánybiztos tevékenységét az igazságügyért felelős miniszter irányítja.
 5. A kormánybiztos tevékenységét az  Igazságügyi Minisztériumban működő titkárság segíti, amelyet főosztályvezető 

vezet.
 6. A kormánybiztos az  1.  pont szerinti feladatköre ellátásáért a  központi államigazgatási szervekről, valamint 

a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 31. § (2) bekezdése szerinti díjazásra és 
juttatásokra jogosult.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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