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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 29/2019. (VII. 17.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának 
ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, 
kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet módosításáról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 
341.  § (1)  bekezdés 3.  pont a)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló  
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 20.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a  következőket 
rendelem el:

1. §  A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és 
öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- 
és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet (a továbbiakban: Rusz.)
a) 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul,
b) 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

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

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet a 29/2019. (VII. 17.) BM rendelethez

 1. A Rusz. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„
A B C D E F G H I J

1 termék megnevezése
menny. 

egység

csökkentett 

alapellátási 

norma

egyenruhás 

alapellátási 

norma

egyenruhás 

alapellátási 

norma

vegyes ruhás 

alapellátási norma

polgári ruhás 

alapellátási norma

tábornoki 

alapellátási 

norma

tábornoki 

alapellátási 

norma

2 normakód CS E E1 V P T1 T2

3 1. gyakorló ruházat 14M e. r. gyakorló bakancs* pár 1 1 1 1 1 1 1

4 12M e. r. gyakorló bakancs, nyári pár 1 1 1

5 10M e. r. gyakorló nadrág db 1 1 2 1 1 1 1

6 12M e. r. gyakorló nadrág, nyári db 1 2 1

7 Gyakorló póló, sötétkék* db 1 2 1 1 1

8 KR köznapi teniszing, sötétkék db 4* 4* 6 4* 4* 4* 4*

9 KR ünnepi teniszing, fehér db 2 2 4 2* 2* 2* 2*

10 10M e. r. gyakorló zubbony,  
KR felirattal

db 1 1 2 1 1 1 1

11 12M e. r gyakorló zubbony, nyári  
KR felirattal

db 1 2 1

12 10M e. r. gyakorló dzseki, KR felirattal db 1 1 2 1 1 1 1

13 Szolgálati garbó, sötétkék db 1 1 1

14 2. társasági/ünnepi 12M e. r. szolgálati félcipő***** pár 1 1 1 1 1 1

15 ruházat Tábornoki társasági zubbony/
kosztümkabát, sötétkék, szerelve

db 2 2

16 Tábornoki társasági pantalló férfi/
szoknya női, sötétkék

db 2 2

17 17M társasági zubbony, sötétkék, 
szerelve*/17M társasági 
kosztümkabát, sötétkék, szerelve*

db 1 1 1 1

18 17M társasági pantalló, férfi, 
sötétkék*/17M társasági pantalló, női, 
sötétkék*

db 1 1 1 1

19 17M társasági szoknya, sötétkék* db 1 1 1 1
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20 12M e. r. szolgálati ing/blúz, hosszú 
ujjú, fehér

db 1* 1 1* 1* 2 2

21 12M e. r. szolgálati ing/blúz rövid ujjú, 
fehér

db 1* 1 1* 1* 2 2

22 Ingblúz, hosszú ujjú, világoskék db 1 1

23 Ingblúz, rövid ujjú, világoskék db 1 1

24 Ingblúz, rövid ujjú, fehér db 1 1

25 Tábornoki posztóköpeny férfi/felöltő 
női, sötétkék, szerelve

db 1 1

26 3. ruházati Hímzett szövetsapka (pilotka), bordó db 1 1 1 1 1 1 1

27 kiegészítők Szolgálati téli sapka, fekete, szerelve db 1 1 1 1 1 1 1

28 Kötött sapka, bordó* db 1 1 1 1 1

29 Társasági tábornoki tányérsapka/ 
női kalap, sötétkék, szerelve

db 1 1

30 17M társasági tányérsapka, sötétkék, 
szerelve*/17M társasági női kalap, 
sötétkék, szerelve*

db 1 1 1 1

31 12M e. r. taktikai öv klt. db 1 1 1 1 1 1 1

32 Társasági nadrágszíj, fekete db 1

33 17M társasági nadrágszíj* db 1 1 1 1

34 17M társasági nyakkendő* db 1 1 1 1 1 1

35 Nyaksál, sötétkék db 1 1

36 Bőrkesztyű, fekete pár 1 1 1 1 1 1 1

37 Szolgálati, csapadék ellen védő kabát, 
sötétkék

db 1**** 1**** 1*** 1 1

38 Téli ing** db 1 1 1 1 1 1 1

39 Téli alsó** db 1 1 1 1 1 1 1

40 Téli zokni** pár 2 2 2 2 2 2 2

41 Nyári zokni** pár 2 2 2 2 2 2 2

42 Hímzett névkitűző db 2 2 2 1 1 1 1

43 Névkitűző fém db 1* 1 1* 1* 1 1

44 Tépőzáras karszalag, bordó db 1 1 1 1 1 1 1
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45 4. ékítmények Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés, 
sötétkék

db 2 2 2 2 2 2 2

46 Hímzett váll-lap, sötétkék pár 2* 2* 2 2* 2* 2* 2*

47 Váll-lap tábornoki, szerelve pár 2 2

48 Karjelvény db 2 2 2 2 2 2 2

49 5. személyi Málhazsák db 1 1 1 1 1 1 1

50 felszerelés Akciómellény*** db 1

51 6. költségtérítés Polgári ruhapénz (időarányos) db 1

52 Alsóruházati költségtérítés** db 1 1 1 1 1 1 1

53  Lábbeli költségtérítés***** db 1 1 1 1 1 1
”

 2. A Rusz. 2. melléklet 7. pont b) alpont bb) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(Rövidítések:)
„bb) E: Egyenruhás alapellátási norma a Készenléti Rendőrség állománya részére, a bg) pontban foglalt állomány kivételével”

 3. A Rusz. 2. melléklet 7. pont b) alpontja a következő bg) ponttal egészül ki:
(Rövidítések:)
„bg) E1: Egyenruhás alapellátási norma a Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Karmelita Őrség Osztály, valamint Köztársasági Elnöki Őrség Objektumvédelmi Osztály 
állománya részére (férfi/női)”

 4. Hatályát veszti a Rusz. 2. melléklet 9. pont 9.1. alpontja.
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2. melléklet a 29/2019. (VII. 17.) BM rendelethez

 1. A Rusz. 3. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 22. sora helyébe a következő sor lép:  

(A B C D E

1 termék megnevezése
menny. 

egység

egyenruhás 

alapellátási 

norma

polgári ruhás alapellátási norma

2 normakód E P1 P2 P3 P4 P5 P6)

22   Téli bakancs/TEK  pár    1  1   1

 2. A Rusz. 3. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 37. sora helyébe a következő sor lép:  

(A B C D E

1 termék megnevezése
menny. 

egység

egyenruhás 

alapellátási 

norma

polgári ruhás alapellátási norma

2 normakód E P1 P2 P3 P4 P5 P6)

37   Barett sapka  db    1 1  1   1

 3. A Rusz. 3. melléklet 2. pontja a következő 2.8–2.10. alponttal egészül ki:

„2.8. A Műveleti Igazgatóság gépjármű vezetéstechnikai képzést ellátó állományának speciális szolgálati 
egyenruházata

  A  B  C

1  termék megnevezése  menny. egység  mennyiség

2 Póló galléros, piros/TEK  db 2

3 3 in1 piros parka kabát/TEK  db 1

2.9. A Személyvédelmi Igazgatóság biztonsági gépjárművezetőinek speciális szolgálati egyenruházata
  A  B  C

1  termék megnevezése  menny. egység  mennyiség

2 Póló galléros, fehér/TEK db  2

2.10. A Személyvédelmi Igazgatóság IV. Főosztály CBRN Osztály állományának speciális szolgálati egyenruházata
 A  B  C

1  termék megnevezése  menny. egység  mennyiség

2  Póló khaki/silver tan színű galléros/TEK db  2

3  Nadrág tundra színű/TEK db  2

4  Ing hosszú ujjú khaki színű/TEK db  2
”

 4. A Rusz. 3. melléklet  
a) 1. pont b) alpont bd) pontjában a „Személyvédelmi Igazgatóság” szövegrész helyébe a „Személyvédelmi 

Igazgatóság I–V. Főosztályának” szöveg,
b) 1. pont b) alpont bg) pontjában az „az Operatív Technikai-Informatikai Igazgatóságnál szolgálatot teljesítő 

állomány” szövegrész helyébe az „a Személyvédelmi Igazgatóság VI. Főosztályának személyi állománya” 
szöveg,

c) 2. pont 2.5. alpontjában  az „Az Ügyeletei és Objektumvédelmi Igazgatóság Ügyeletei Főosztály” szövegrész 
helyébe az „Az Ügyeleti és Objektumvédelmi Igazgatóság Objektumvédelmi Főosztály Gépjármű Indító 
Osztály, valamint Támogató Osztály” szöveg,
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d) 2. pont 2.7. alpontjában az „Az Operatív Technikai-Informatikai Igazgatóság” szövegrész helyébe  
az „A Személyvédelmi Igazgatóság VI. Főosztály” szöveg

lép.

 5. Hatályát veszti a Rusz. 3. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában foglalt táblázat 2. sora. 

A pénzügyminiszter 9/2019. (VII. 17.) PM rendelete
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja és kormánytisztviselője által a szolgálati feladatok 
ellátása, illetve a munkavégzés során magánál tartható vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs 
eszközök, készpénz, készpénzt helyettesítő eszközök korlátozásának szabályairól

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 82/A. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1.  melléklet F)  pontjában foglalt táblázat  
4. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  E rendelet hatálya a  más szervhez vezényeltek kivételével a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a  továbbiakban: NAV) 
hivatásos állományú tagjaira, valamint kormánytisztviselőire (a továbbiakban együtt: személyi állomány) terjed ki.

2. § (1) A  NAV vezetője, a  Bűnügyi Főigazgatóság főigazgatója, a  NAV területi szerveinek vezetője, valamint a  NAV 
nyomozó hatósági feladatait ellátó területi szerveinek vezetője munkabiztonsági okból, a  szolgálatellátás, 
valamint a munkavégzés rendjének fenntartása és ellenőrizhetősége érdekében, az integritás szem előtt tartásával 
– a  (2)  bekezdésben és a  3.  §-ban foglalt kivételekkel – megtilthatja, hogy a  személyi állomány tagja rendes 
munkaidőben, szolgálatteljesítési időben és túlmunka esetén (a továbbiakban együtt: munkaidő)
a) tízezer forintot meghaladó készpénzt és – az  elektronikus készpénz-helyettesítő fizetési eszközt kivéve – 

készpénz-helyettesítő fizetési eszközt,
b) külföldi készpénzt és készpénz-helyettesítő fizetési eszközt,
c) magáncélú telekommunikációs eszközt,
d) ötezer forintot meghaladó összegű élvezeti cikket, így különösen alkoholterméket, dohánygyártmányt, kávét,
e) húszezer forintot meghaladó értékű egyéb vagyontárgyat, így különösen nemesfémtárgyat, drágakövet, 

egyéb értéktárgyat
[az a)–e) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: korlátozás alá eső tárgy] magánál tartson.

 (2) Nem minősül korlátozás alá eső tárgynak a  személyi állomány tagja által szabályszerűen átvett, elszámolási 
kötelezettséggel magánál tartott készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, dolog, valamint a  személyi 
állomány tagja által viselt személyes ékszer, értéktárgy.

3. §  A közvetlen vezető, illetve a  közvetlen szolgálati elöljáró a  személyi állomány érintett tagja írásbeli 
kezdeményezésére engedélyezheti, hogy a  személyi állomány érintett tagja tízezer forintot meghaladó összegű 
készpénzt tarthasson magánál. Az engedély különös méltánylást érdemlő, indokolt esetben adható meg.

4. § (1) A  személyi állomány érintett tagja a  munkaidő megkezdésekor köteles a  közvetlen vezetője, illetve közvetlen 
szolgálati elöljárója részére nyilatkozni a  nála található korlátozás alá eső tárgyról. A  személyi állomány érintett 
tagja a 3. § szerinti engedéllyel érintett készpénzt a közvetlen vezetője, illetve közvetlen szolgálati elöljárója részére 
bemutatja.

 (2) A személyi állomány érintett tagja a nyilatkozattételt követően köteles a korlátozás alá eső tárgyat az értékmegőrző 
szekrényben elhelyezni, vagy annak hiányában a kijelölt átvevőnek átadni. A korlátozás alá eső tárgyat a munkaidő 
befejezését követően a személyi állomány érintett tagja részére vissza kell adni.

 (3) Az átadott korlátozás alá eső tárgyat
a) az értékmegőrző szekrényben vagy
b) lezárt, az átadó nevére szóló és az átadó által aláírt borítékban, az átvevő lemezszekrényében
kell tárolni a munkaidő végéig.
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 (4) Az  átadás-átvétel tényét, a  nyilatkozatot külön erre a  célra megnyitott nyilvántartásban, egyedi sorszámmal kell 
rögzíteni.

5. §  A közvetlen vezető, illetve a közvetlen szolgálati elöljáró korlátozhatja, hogy a személyi állomány tagja magáncélú 
telekommunikációs eszközét munkaidő során használja, ha annak munkaidőben történő magánál tartása a  2.  § 
alapján nem tiltott, de a  végrehajtandó feladatok tartalma alapján a  munkavégzéssel nem egyeztethető össze 
a magáncélú telekommunikációs eszköz használata. A korlátozás vonatkozhat a munkaidő teljes tartamára, annak 
meghatározott időszakára vagy egyedileg meghatározott feladat végrehajtásának időtartamára.

6. § (1) Ha a  személyi állomány érintett tagja esetében olyan egyedi méltánylást érdemlő körülmény merül fel, amely 
indokolja, hogy a  személyi állomány érintett tagja a  magáncélú telekommunikációs eszközt – a  2.  § vagy az  5.  § 
alapján megállapított korlátozástól eltérően – magánál tartsa és használja, azt a  személyi állomány tagjának erre 
irányuló írásbeli kérelmére a közvetlen vezető, illetve a közvetlen szolgálati elöljáró meghatározott időszakra írásban 
engedélyezheti.

 (2) Ha a körülmények az  írásbeli engedélyezést nem teszik lehetővé, a közvetlen vezető, illetve a közvetlen szolgálati 
elöljáró szóban is engedélyezheti a  személyi állomány tagjának, hogy a  magáncélú telekommunikációs eszközt 
magánál tartsa és használja. Az engedélyt az akadályoztatás elhárulását követően soron kívül írásba kell foglalni.

 (3) Ha a  szolgálatot olyan helyen kell teljesíteni, ahol a  szolgálati célú telekommunikációs eszközökkel a  személyi 
állomány érintett tagjának folyamatos elérhetősége nem biztosítható, a  közvetlen vezető, illetve a  közvetlen 
szolgálati elöljáró engedélyezheti, hogy a személyi állomány érintett tagja a magáncélú telekommunikációs eszközt 
magánál tartsa.

7. §  Az e rendeletben meghatározott korlátozások betartását a munkáltatói jogkör gyakorlója, illetve a NAV szervezeti és 
működési szabályzatában erre kijelölt szervezeti egység ellenőrizheti.

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

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 292/2019. (VII. 17.) 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-1/719/3/2019. számú előterjesztésére – Megrelishvili Besik 
(születési hely, idő: Gali [Szovjetunió], 1960. december 24.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2019. június 27.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. július 2.

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

KEH ügyszám: KEH/03091-3/2019.

A köztársasági elnök 293/2019. (VII. 17.) 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-1/719/3/2019. számú előterjesztésére – Megrelishvili Dzsanina 
(született: Todua Dzsanina; születési hely, idő: Ochamchira [Szovjetunió], 1963. január 1.) magyar állampolgárságát 
visszavonom.

Budapest, 2019. június 27.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. július 2.

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

KEH ügyszám: KEH/03091-4/2019.
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A Kormány 1420/2019. (VII. 17.) Korm. határozata
az Amerikai Egyesült Államok fegyveres erői magyarországi csapatmozgásainak engedélyezéséről

 1. A Kormány az Alaptörvény 47. cikke, valamint a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya 
közötti, a  védelmi együttműködésről szóló 2019. április 4-én aláírt megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) 
rendelkezései alapján, a  szövetséges fegyveres erők magyarországi tevékenységének Magyarország kül- és 
biztonságpolitikájával összhangban történő elősegítése érdekében engedélyezi az  Amerikai Egyesült Államok 
fegyveres erőinek és eszközeinek a Megállapodás céljaival és rendelkezéseivel, az Alaptörvény rendelkezéseivel és 
Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségeivel összhangban álló, a  Megállapodásban foglalt tevékenységek 
érdekében történő csapatmozgásait.

 2. Az engedély az Amerikai Egyesült Államok fegyveres erői államhatáron való átlépésének és Magyarország területén 
történő átvonulásának, illetve átrepülésének engedélyezését is jelenti.

 3. Gyakorlatok és kiképzések esetében a csapatmozgás – az adott gyakorlaton való részvételhez szükséges és indokolt 
mennyiségű – saját rendszeresített gép- és harcjárműveikkel, híradó és kommunikációs eszközeikkel, fegyverzetükkel, 
lőszer- és robbanóanyag-ellátmányukkal, felszerelésükkel és a szállításukhoz szükséges járművekkel történhet.

 4. Gyakorlatok és kiképzések esetében a  Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlanon kívüli 
területeken történő vagy ilyen területeken civil ruhában történő végrehajtást a Kormány külön engedélyezi.

 5. Az engedély a Megállapodás hatálybalépésével lép hatályba, és a Megállapodás hatályáig tart.
 6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1421/2019. (VII. 17.) Korm. határozata
a Ráday Felsőoktatási Diákotthon és a Dunamelléki Református Egyházkerület Székház és Konferencia 
Központjának újjáépítéséről

A Kormány
 1. egyetért a  Ráday Felsőoktatási Diákotthon és a  Dunamelléki Református Egyházkerület Székház és Konferencia 

Központjának újjáépítésével (a továbbiakban: Újjáépítés);
 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  miniszterelnök általános helyettese bevonásával gondoskodjon az  1.  pontban 

meghatározott Újjáépítés előkészítéséhez – beleértve az  Újjáépítést megelőző bontási munkálatokat is –  
a 2019. évben szükséges – a  kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal 
együtt – 904 855 950 forint biztosításáról a  Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi  
L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
1. Célelőirányzatok alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport, 8. Egyházi közösségi 
célú programok és beruházások támogatása jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter
 a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: azonnal

 3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a miniszterelnök általános helyettese bevonásával gondoskodjon az 1. pontban 
meghatározott Újjáépítéshez a 2019. évben szükséges – a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel 
és kincstári díjakkal együtt – 2 356 544 050 forint biztosításáról a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet,  
30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési 
hozzájárulások jogcímcsoport, 8. Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter
 a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: a felmerülés ütemében
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 4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a miniszterelnök általános helyettese bevonásával gondoskodjon a 2020. évben 
az Újjáépítés megvalósításához szükséges – a kincstári díjakkal együtt – 3 261 400 000 forint rendelkezésre állásáról 
a 2020. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;

Felelős: pénzügyminiszter
 a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: a 2020. évi költségvetés végrehajtása során

 5. felhívja a  miniszterelnök általános helyettesét, hogy a  2. és 3.  pont szerinti forrás terhére gondoskodjon  
– az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A.  §-a alapján – 
3 250 024 913 forint költségvetési támogatás biztosításáról szóló támogatói okirat kibocsátásáról a Magyarországi 
Református Egyház Dunamelléki Református Egyházkerület részére elszámolási kötelezettség, a  fel nem használt 
támogatási összeg tekintetében visszafizetési kötelezettség rögzítésével;

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 6. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét és a  miniszterelnök általános helyettesét, hogy – a  nemzeti vagyon 
kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával – vizsgálják meg a  Károli Gáspár Református Egyetem új 
campusának elhelyezéséhez szükséges ingatlan biztosításának lehetőségét.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 a miniszterelnök általános helyettese
 nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: 2019. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 70/2019. (VII. 17.) ME határozata
helyettes államtitkár felmentéséről

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228. § (2) bekezdés b) pontja alapján – az emberi erőforrások 
miniszterének javaslatára –

dr. Fábián Károlyt,

az Emberi Erőforrások Minisztériuma helyettes államtitkárát e tisztségéből

– 2019. július 17-ei hatállyal –

felmentem.

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