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

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 22/2019. (V. 28.) MNB rendelete
adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) és (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3.  § tekintetében a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (6)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. § (1) A  pénz- és hitelpiaci szervezetek által a  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank 
felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 36/2018. (XI. 13.) 
MNB rendelet [a továbbiakban: 36/2018. (XI. 13.) MNB rendelet] 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) Az adatszolgáltató a felügyeleti jelentést, valamint a 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet szerinti 
adatszolgáltatásokat az  MNB által meghatározott elektronikus formában, fokozott biztonságú vagy minősített 
elektronikus aláírással ellátva az  MNB „Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához” megnevezésű 
rendszerén (a továbbiakban: ERA rendszer) keresztül teljesíti.
(2) Az  adatszolgáltató a  felügyeleti jelentés, adatszolgáltatás teljesítésében való akadályoztatásával kapcsolatos 
bejelentését elektronikus formában, az ERA rendszeren keresztül nyújtja be az MNB részére.
(3) Az ERA rendszer használatára, valamint a felügyeleti jelentés, adatszolgáltatás teljesítésében való akadályoztatás 
bejelentésére vonatkozó szabályokat a  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank 
alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 38/2018.  (XI.  14.) 
MNB rendelet (a továbbiakban: alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNBr.) 2. melléklet I. B. 1. pontja, 
az  ERA rendszer használatát segítő részletes útmutatást az  alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási 
MNBr. 3. melléklet 3. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédletek tartalmazzák.”

 (2) A 36/2018. (XI. 13.) MNB rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (3) A 36/2018. (XI. 13.) MNB rendelet

a) 16. melléklete a 2. melléklet,
b) 17. melléklete a 3. melléklet
szerinti tartalommal lép hatályba.

 (4) Hatályát veszti a 36/2018. (XI. 13.) MNB rendelet
a) 13. §-a,
b) 17. §-ában az „és 13.” szövegrész és az „és 10.” szövegrész.

2. § (1) A tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti 
feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 37/2018. (XI. 13.) MNB rendelet 
[a továbbiakban: 37/2018. (XI. 13.) MNB rendelet] 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.  § (1) Az  adatszolgáltató a  felügyeleti jelentést, a  231/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 
110.  cikke alapján fennálló adatszolgáltatási kötelezettségét, valamint a  680/2014/EU bizottsági végrehajtási 
rendelet szerinti adatszolgáltatásokat az  MNB által meghatározott elektronikus formában, fokozott biztonságú 
vagy minősített elektronikus aláírással ellátva az  MNB „Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához” 
megnevezésű rendszerén (a továbbiakban: ERA rendszer) keresztül teljesíti.
(2) Az  adatszolgáltató a  600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26.  cikke alapján fennálló 
adatszolgáltatási kötelezettségét az ERA rendszeren vagy az MNB által erre a célra kiépített elektronikus csatornán 
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(a  továbbiakban: webes szolgáltatás) keresztül, az  adatszolgáltatást fokozott biztonságú vagy minősített 
elektronikus aláírással ellátva teljesíti.
(3) Az  adatszolgáltató a  felügyeleti jelentés, adatszolgáltatás teljesítésében való akadályoztatásával kapcsolatos 
bejelentését elektronikus formában, az ERA rendszeren keresztül nyújtja be az MNB részére.
(4) Az ERA rendszer használatára, valamint a felügyeleti jelentés, adatszolgáltatás teljesítésében való akadályoztatás 
bejelentésére vonatkozó szabályokat a  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank 
alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 38/2018.  (XI.  14.) 
MNB  rendelet (a továbbiakban: alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNBr.) 2.  melléklet 
I.  B.  1.  pontja, az  ERA rendszer használatát segítő részletes útmutatást az  alapvető feladatokhoz kapcsolódó 
adatszolgáltatási MNBr. 3.  melléklet 3.  pontja szerinti, az  MNB honlapján közzétett technikai segédletek 
tartalmazzák. A  webes szolgáltatás használatát segítő útmutatást a  600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 26. cikke alapján fennálló adatszolgáltatási kötelezettség webes szolgáltatás útján való teljesítéséről szóló, 
az MNB honlapján közzétett tájékoztató tartalmazza.”

 (2) A 37/2018. (XI. 13.) MNB rendelet 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
 (3) A  37/2018. (XI. 13.) MNB rendelet 14.  § 1.  pontjában a „(2)–(6)  bekezdésében és 10.  §-ában” szövegrész helyébe 

a „(2)–(4) bekezdésében” szöveg lép.
 (4) Hatályát veszti a 37/2018. (XI. 13.) MNB rendelet

a) 10. §-a,
b) 14. §

ba) 2. pontjában az „és 10.” szövegrész és az „és 13.” szövegrész,
bb) 3. pontjában az „és 10.” szövegrész.

3. § (1) A  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében 
teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 38/2018. (XI. 14.) MNB rendelet [a továbbiakban: 
38/2018. (XI. 14.) MNB rendelet] 2. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

 (2) A 38/2018. (XI. 14.) MNB rendelet
a) 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat

aa) 1. sora szerinti adatszolgáltatás tekintetében az adatszolgáltatás teljesítésének módját meghatározó 
mezőben az „(EBEAD rendszer)” szövegrész helyébe az „[„Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok 
Fogadásához” megnevezésű rendszer (a továbbiakban: ERA rendszer)]” szöveg,

ab) 3. sora szerinti adatszolgáltatás tekintetében az adatszolgáltatás teljesítésének módját meghatározó 
mezőben az  „[„Elektronikus Adatbefogadási Rendszer” megnevezésű jelentésfogadó rendszer 
(a továbbiakban: EBEAD rendszer)]” szövegrész helyébe az „(ERA rendszer)” szöveg,

ac) 4–40., 42–49., 57–93., 96–101., 103., 104., 105–140., 142., 144. és 145. sora szerinti adatszolgáltatás 
tekintetében az  adatszolgáltatás teljesítésének módját meghatározó mezőben az  „EBEAD” 
szövegrész helyébe az „ERA” szöveg,

ad) 50. sora szerinti adatszolgáltatás tekintetében az  adatszolgáltatás teljesítésének módját 
meghatározó mezőben az „[„Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához” megnevezésű 
rendszer (a továbbiakban: ERA rendszer)]” szövegrész helyébe az „(ERA rendszer, űrlap)” szöveg,

ae) 51. sora szerinti adatszolgáltatás tekintetében az  adatszolgáltatás teljesítésének módját 
meghatározó mezőben a „[„Kihelyezett Adatküldő Program” megnevezésű jelentésfogadó rendszer 
(a továbbiakban: KAP rendszer)]” szövegrész helyébe az „(ERA rendszer)” szöveg,

af ) 52–56. és 141. sora szerinti adatszolgáltatás tekintetében az adatszolgáltatás teljesítésének módját 
meghatározó mezőben a „KAP” szövegrész helyébe az „ERA” szöveg,

ag) 94. és 102. sora szerinti adatszolgáltatás tekintetében az  adatszolgáltatás teljesítésének módját 
meghatározó mezőben az „(ERA rendszer)” szövegrész helyébe az „(ERA rendszer, űrlap), fokozott 
biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva” szöveg,

ah) 104a. és 104b. sora szerinti adatszolgáltatás tekintetében az adatszolgáltatás teljesítésének módját 
meghatározó mezőben a „rendszer” szövegrész helyébe a „rendszer, űrlap” szöveg,

b) 3. melléklet 3. pontjában az „MNB által az adatszolgáltatások elektronikus úton való beküldésére működtetett 
rendszerek” szövegrész helyébe az „ERA rendszer” szöveg

lép.
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 (3) Hatályát veszti a 38/2018. (XI. 14.) MNB rendelet
a) 2. melléklet I. A. 6. pont 6.2.1. a) alpontjában a „92,” szövegrész,
b) 3. melléklet 3. pont 3.1–3.3. alpontja.

4. § (1) A  biztosítási piaci szervezetek által a  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank 
felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 39/2018. (XI. 14.) 
MNB rendelet [a továbbiakban: 39/2018. (XI. 14.) MNB rendelet] 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) Az adatszolgáltató a felügyeleti jelentést és az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet, 
illetve az (EU) 2015/2450 bizottsági végrehajtási rendelet szerinti adatszolgáltatásokat az MNB által meghatározott 
elektronikus formában, fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva az  MNB „Elektronikus 
Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához” megnevezésű rendszerén (a továbbiakban: ERA rendszer) keresztül 
teljesíti.
(2) Az  adatszolgáltató a  felügyeleti jelentés, adatszolgáltatás teljesítésében való akadályoztatásával kapcsolatos 
bejelentését elektronikus formában, az ERA rendszeren keresztül nyújtja be az MNB részére.
(3) Az ERA rendszer használatára, valamint a felügyeleti jelentés, adatszolgáltatás teljesítésében való akadályoztatás 
bejelentésére vonatkozó szabályokat a  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank 
alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 38/2018.  (XI.  14.) 
MNB  rendelet (a továbbiakban: alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNBr.) 2.  melléklet 
I.  B.  1.  pontja, az  ERA rendszer használatát segítő részletes útmutatást az  alapvető feladatokhoz kapcsolódó 
adatszolgáltatási MNBr. 3.  melléklet 3.  pontja szerinti, az  MNB honlapján közzétett technikai segédletek 
tartalmazzák.”

 (2) A 39/2018. (XI. 14.) MNB rendelet 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
 (3) Hatályát veszti a 39/2018. (XI. 14.) MNB rendelet

a) 11. §-a,
b) 15. § 3. pontjában az „és 11.” szövegrész.

5. § (1) A  pénztárak és a  foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a  jegybanki információs rendszerhez 
elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási 
kötelezettségekről szóló 40/2018. (XI. 14.) MNB rendelet [a továbbiakban: 40/2018. (XI. 14.) MNB rendelet] 7.  §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.  § (1) Az  adatszolgáltató a  felügyeleti jelentést az  MNB által meghatározott elektronikus formában, fokozott 
biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva az  MNB „Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok 
Fogadásához” megnevezésű rendszerén (a továbbiakban: ERA rendszer) keresztül teljesíti.
(2) Az  adatszolgáltató a  felügyeleti jelentés teljesítésében való akadályoztatásával kapcsolatos bejelentését 
elektronikus formában, az ERA rendszeren keresztül nyújtja be az MNB részére.
(3) Az  ERA rendszer használatára, valamint a  felügyeleti jelentés teljesítésében való akadályoztatás bejelentésére 
vonatkozó szabályokat a  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank alapvető 
feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 38/2018. (XI. 14.) MNB rendelet 
(a  továbbiakban: alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNBr.) 2.  melléklet I. B. 1.  pontja, 
az  ERA  rendszer használatát segítő részletes útmutatást az  alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási 
MNBr. 3. melléklet 3. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédletek tartalmazzák.”

 (2) A 40/2018. (XI. 14.) MNB rendelet 1. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
 (3) Hatályát veszti a 40/2018. (XI. 14.) MNB rendelet 8. §-a.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2019. június 17-én lép hatályba.
 (2) Az 1. § (3) bekezdése, valamint a 2. és 3. melléklet 2019. július 1-jén lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1–7. melléklet a 22/2019. (V. 28.) MNB rendelethez*

* Az MNB rendelet 1–7. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_19_090_22MNB_1_7melleklet.pdf fájlnév alatt található. A rendelet 
ezen része jelen Magyar Közlöny 3170/1–3170/26. oldalait képezi.
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 21/2019. (V. 28.) AM rendelete
a Duna–Ipoly Nemzeti Park létesítéséről szóló 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet módosításáról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85.  § (2)  bekezdés 3.  pontjában kapott felhatalmazás alapján,  
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79.  § 10.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A Duna–Ipoly Nemzeti Park létesítéséről szóló 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet [a továbbiakban: 34/1997. (XI. 20.)  
KTM rendelet] 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

1. melléklet a 21/2019. (V. 28.) AM rendelethez

A 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet 1. számú melléklet Sződ alcímű része helyébe a következő rendelkezés lép:
„Sződ
0251-0256, 0260/4,7-10,13-15”
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 14/2019. (V. 28.) OGY határozata
az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról*

 1.  Az  Országgyűlés az  Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 7.  §-ára figyelemmel, az  Alkotmánybíróság 
tagjainak megválasztásához szükséges jelölés érdekében − az  Országgyűlésről szóló törvény 2012. évi  
XXXVI. törvény 14.  § (1)  bekezdés b)  pontja és 23.  §-a alapján − eseti bizottságot (a  továbbiakban: bizottság) hoz 
létre.

 2.  A bizottság neve: az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság.
 3.  A  bizottság feladata: az  Alkotmánybíróság tagjának jelölése az  Alaptörvény 24.  cikk (8)  bekezdésében 

meghatározott testületi létszám biztosítása érdekében.
 4.  A bizottság tizenöt tagból áll, tagjai országgyűlési képviselők.

A tagokat az országgyűlési képviselőcsoportok jelölik, az alábbiak szerint:
a Fidesz nyolc,
a KDNP kettő,
a Jobbik egy,
az MSZP egy,
a DK egy,
az LMP egy,
a Párbeszéd egy
tagot ajánlhat.

 5.  A bizottság elnökére és egy alelnökére a kormánypárti, másik két alelnökére a mandátumok arányát tekintve a két 
legnagyobb ellenzéki képviselőcsoport, a bizottsági tagságra jelöltek köréből terjeszt elő javaslatot.

 6.  A  bizottság elnökének, három alelnökének és tagjainak megválasztására a  képviselőcsoportok vezetőinek 
javaslata alapján az  Országgyűlés elnöke terjeszt elő javaslatot az  Országgyűlésnek, amelyről az  vita nélkül 
határoz. A  bizottság akkor is megalakul, ha valamelyik képviselőcsoport nem vesz részt a  jelölésben. A  bizottság 
megalakulása során tagot nem jelölő képviselőcsoport a  bizottság fennállása alatt bármikor jelölhet tagot, akit 
az eredeti eljárásnak megfelelően választ meg az Országgyűlés.

 7.  Az Alkotmánybíróság tagjának jelöltjévé az válik, aki legalább nyolc bizottsági tag „igen” szavazatát megkapta.
 8.  A  bizottság ügyrendjét – e  határozatban foglaltak figyelembevételével – az  egyes házszabályi rendelkezésekről 

szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat vonatkozó rendelkezései alapján maga állapítja meg.
 9.  A bizottság működésének költségeiről az Országgyűlés Hivatalának költségvetésén belül kell gondoskodni.
 10.  A bizottság megbízatása a bizottsági tagok megválasztásáról rendelkező országgyűlési határozat hatálybalépésének 

napján kezdődik, és a 2018-ban megválasztott Országgyűlés megbízatásának megszűnéséig tart.
 11.  Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Hiszékeny Dezső s. k., Dr. Szűcs Lajos s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2019. május 27-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyűlés 15/2019. (V. 28.) OGY határozata
az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról*

 1. Az  Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló 14/2019. (V. 28.) OGY határozat 
(a  továbbiakban: Abth.) 4. és 5.  pontja alapján az  eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak a  következőket 
választja meg:

Elnök: Hende Csaba (Fidesz)

Alelnök: Dr. Vejkey Imre (KDNP)
 Dr. Gyüre Csaba (Jobbik)

Tagok: Dr. Bajkai István (Fidesz)
 Balla György (Fidesz)
 Czunyiné Dr. Bertalan Judit (Fidesz)
 Dr. Kerényi János (Fidesz)
 Mátrai Márta (Fidesz)
 Nyitrai Zsolt (Fidesz)
 Dr. Vitányi István (Fidesz)
 Dr. Hargitai János (KDNP)
 Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)

 2. Ez a határozat az Abth. hatálybalépésének napján lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Szabó Sándor s. k., Dr. Vinnai Győző s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 16/2019. (V. 28.) OGY határozata
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 
5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról**

 1.  Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) 
OGY határozat 1. pontja a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés

a Honvédelmi és rendészeti bizottságba

Demeter Márta (LMP) korábban megüresedett alelnöki helyére
Dr. Varga-Damm Andreát (Jobbik)

a bizottság alelnökévé,

 * A határozatot az Országgyűlés a 2019. május 27-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyűlés a 2019. május 27-i ülésnapján fogadta el.
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a Költségvetési bizottságba

Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik) helyett
Potocskáné Kőrösi Anitát (Jobbik)

a bizottság tagjává megválasztja.

 2.  Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Hiszékeny Dezső s. k., Dr. Szűcs Lajos s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

A köztársasági elnök 193/2019. (V. 28.) 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 és amerikai diákok történelmi ismereteit személyes megpróbáltatásainak hiteles elbeszélése által 
gyarapító tevékenysége elismeréseként
Fisch Róbert Ottó holokauszttúlélő, orvos részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 lovagkeresztje
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2019. május 21.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. május 22.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/02619-2/2019.
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A köztársasági elnök 194/2019. (V. 28.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a 
alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter KSZ-1/465/3/2019. számú előterjesztésére – Marijanovic Valentina 
(születési hely, idő: Topolya [Jugoszlávia], 1989. január 9.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2019. május 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. május 20.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/02331-3/2019.

A köztársasági elnök 195/2019. (V. 28.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 
9. §-a alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter KSZ-1/466/3/2019. számú előterjesztésére – Liliom Marijana  
(születési hely, idő: Szabadka [Jugoszlávia], 1983. október 8.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2019. május 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. május 20.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/02332-3/2019.
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.

A Kormány 1311/2019. (V. 28.) Korm. határozata
a Maklár község külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról

A Kormány a  termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11.  § (2) és (3)  bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja a  Maklár község közigazgatási területén fekvő, az  ingatlan-
nyilvántartás szerint Maklár külterület 070/39 helyrajzi számú földrészletet, valamint az  ezen földrészletből 
a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított földrészleteket.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1312/2019. (V. 28.) Korm. határozata
külgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügylet megvalósításához szükséges kormányzati 
intézkedésekről

A Kormány
 1. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 35.  § (2)  bekezdés n)  pontja alapján, fejlesztéspolitikai 

célok elérése érdekében úgy határoz, hogy a  Dunakeszi Járműjavító Korlátolt Felelősségű Társaság  
(székhelye: 2120 Dunakeszi, Állomás sétány 19., cégjegyzékszám: 13-09-066438, a  továbbiakban: Társaság) 
magyar állam és a  MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MÁV Zrt.) 
tulajdonában lévő társasági részesedései (a továbbiakban együtt: Részesedések), valamint a MÁV Zrt. tulajdonában 
lévő, Dunakeszi 5069/4, 5071 és 5069/5 helyrajzi számokon elhelyezkedő ingatlanok (a továbbiakban együtt: 
Ingatlanok) versenyeztetés mellőzésével kerüljenek értékesítésre a  TMH Hungary Invest Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság részére (székhelye: 1024 Budapest, Lövőház utca 2–6., cégjegyzékszám: 01-10-140183, 
a továbbiakban: Vevő), az alábbi feltételekkel:
a) a Részesedések és az  Ingatlanok értékesítésére legalább a  független vagyonértékelő által megállapított 

forgalmi értéken kerüljön sor,
b) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) által 

a  magyar állam nevében a  Társaság részére nyújtott tulajdonosi kölcsön a  Részesedésekkel egyidejűleg 
kerüljön a Vevő részére átruházásra,

c) az értékesítés során a  Vevőnek kötelezettséget kell vállalnia a  MÁV csoporttal fennálló szerződéses 
kapcsolatok fenntartására;

 2. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert mint az  MNV Zrt. és a  MÁV Zrt. feletti 
tulajdonosi joggyakorlót, hogy az  1.  pont szerinti cél megvalósítása érdekében tegye meg a  szükséges 
intézkedéseket.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a megállapodások megkötésére 2019. június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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