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

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 34/2019. (X. 17.) MNB rendelete
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény 
végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és  
az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról 
szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes 
szabályairól szóló 45/2018. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 77. § (3) bekezdés 
d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (9)  bekezdésében 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának 
az  MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az  Európai Unió és az  ENSZ Biztonsági Tanácsa által 
elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer 
kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló 45/2018. (XII. 17.) 
MNB rendelet a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A.  § (1) A  valós idejű ügyfél-átvilágítással egyenértékű a  6–11.  §-ban foglalt szabályok szerint elvégzett nem 
valós idejű ügyfél-átvilágítás abban az esetben, ha azt
a) az elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 
(a továbbiakban: Eüsztv.) 1. § 17. pont j) és l) alpontja szerint elektronikus ügyintézést biztosító szervnek minősülő, 
az elektronikusan intézhető ügyek adatbázisában szereplő szolgáltató vagy
b) az Eüsztv. 42/A. §-a szerint szolgáltatást igénybe vevő piaci szereplő
végzi auditált elektronikus hírközlő eszköz útján, és annak során az ügyfél az Eüsztv. szerinti elektronikus azonosítási 
szolgáltatással azonosítja magát.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt elektronikus azonosítási szolgáltatás megvalósítása érdekében a szolgáltató
a) az ügyfél elektronikus azonosítását igénylő elektronikus kapcsolattartás során a belső piacon történő elektronikus 
tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. július 23-i 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8.  cikk 
(2) bekezdése szerinti „jelentős” vagy „magas” biztonsági szintű elektronikus azonosítást követel meg,
b) az auditált elektronikus hírközlő eszköz útján csatlakozik az  elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 
451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti Központi Azonosítási Ügynök (a továbbiakban: KAÜ) szolgáltatáshoz, és 
annak segítségével biztosítja, hogy az ügyfél-átvilágítás során az ügyfél azonosítsa magát,
c) az általa biztosított auditált elektronikus hírközlő eszköz útján a KAÜ-től visszakapott információk alapján ellenőrzi 
az ügyfél személyazonosságát, és
d) az auditált elektronikus hírközlő eszköz használatával a  polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvényben meghatározott, a  személyazonosság igazolására alkalmas 
hatósági igazolványok nyilvántartásának igénybevételével ellenőrzi az  ügyfél által bemutatott okmány 
érvényességét.
(3) A  9.  §-ban meghatározott eseteken túl a  szolgáltató nem hajtja végre az  ügyfél-átvilágítást akkor sem, ha 
az ügyfelet az átvilágítás során nem sikerül az elektronikus azonosítási szolgáltatással megfelelően azonosítani.”

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

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 35/2019. (X. 17.) MNB rendelete
a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör 
gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól szóló 48/2018. (XII. 21.) MNB rendelet módosításáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 173/A.  §-ában kapott felhatalmazás alapján, a  Magyar Nemzeti 
Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (7)–(9)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a  következőket 
rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója 
helyettesítésének részletes szabályairól szóló 48/2018. (XII. 21.) MNB rendelet (a  továbbiakban: Rendelet) 2.  §-a 
a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és hitelösztönzésért felelős alelnök hoz döntést – az  (1), (2) és 
(3) bekezdésben foglaltak kivételével – az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a) a  felügyelt szervezet MNB rendelettel elrendelt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének 
ellenőrzése során, az irányítása alatt álló szervezeti egység által kezdeményezett bírság alkalmazása, ide nem értve 
az eljárási bírság kiszabását,
b) az  irányítása alatt álló szervezeti egység SZMSZ szerinti felügyeleti feladata ellátásához az  MNB tv. 48.  § 
(3) bekezdése szerinti rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatás elrendelésére vonatkozó határozat.”

 (2) A Rendelet 2. § (2) bekezdés c) pontja a következő cj) alponttal egészül ki:
[A pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnök hoz döntést – az  (1) és (3)  bekezdésben 
foglaltak kivételével – az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
intézkedést, kivételes vagy rendkívüli intézkedést tartalmazó alábbi döntések:]
„cj) az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 73. § (2) bekezdés c) pontja és 75. § (1) bekezdés 
c) pontja szerinti döntések,”

 (3) A Rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  nemzetközi kapcsolatokért, készpénzlogisztikáért, pénzügyi infrastruktúrákért és digitalizációért felelős 
alelnök hoz döntést – az (1)–(2) bekezdésben foglaltak kivételével – az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a) a pénzforgalmi, a pénzfeldolgozási és a készpénzforgalmazási tevékenység, a felügyelt szervezet MNB rendelettel 
elrendelt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettsége, valamint a  c)  pont szerint elrendelt adatszolgáltatási 
kötelezettség teljesítésének ellenőrzése során, az  irányítása alatt álló szervezeti egység által kezdeményezett 
intézkedés, kivételes intézkedés és bírság alkalmazása, ide nem értve az eljárási bírság kiszabását,
b) a  pénzforgalmi, a  fizetési rendszer működtetése, a  központi szerződő fél és a  központi értéktári tevékenység 
ellenőrzése során az MNB tv. 49/D. § (1) bekezdése szerinti ideiglenes intézkedés alkalmazása,
c) az  irányítása alatt álló szervezeti egység SZMSZ szerinti felügyeleti feladata ellátásához az  MNB tv. 48.  § 
(3) bekezdése szerinti rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatás elrendelésére vonatkozó határozat.”

 (4) A Rendelet 2. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A pénzpiaci szervezetek prudenciális és fogyasztóvédelmi felügyeletéért felelős ügyvezető igazgató hoz döntést 
– az (1) és (2) bekezdésben foglaltak kivételével – az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a) az  irányítása alá tartozó szervezeti egység által felügyelt intézmény felügyeletének keretében, a  Pénzpiaci 
jogérvényesítési főosztály által előkészített döntés, kivéve az  eljárást megszüntető, az  eljárást felfüggesztő, 
a  felfüggesztés megszüntetését elrendelő és az  idéző végzést, továbbá az  egyidejűleg, azonos adattartalommal, 
több felügyelt szervezet számára rendkívüli adatszolgáltatást elrendelő határozatot,
b) az  irányítása alá tartozó szervezeti egység által felügyelt pénzpiaci szervezet felügyeletének keretében hozott 
fogyasztóvédelmi tárgyú, 5 000 000 Ft-ot meghaladó bírságösszeget tartalmazó határozat,
c) a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzése és megakadályozása tárgyában folyatatott, cél-, téma-, 
rendkívüli cél- és utóvizsgálatban, valamint folyamatos felügyelés gyakorlása keretében hozott döntés.
(6) A tőkepiacok és biztosítók prudenciális, fogyasztóvédelmi felügyeletéért és piacfelügyeletért felelős ügyvezető 
igazgató hoz döntést – az  (1) és (2)  bekezdésben foglaltak kivételével – az  1.  § a)  pontja szerinti következő 
esetekben:
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a) piacfelügyeleti eljárás keretében hozott, 5 000 000 Ft-ot meghaladó bírságösszeget tartalmazó határozat,
b) a  tőzsdei kibocsátókat érintő – a  tájékoztatási kötelezettség ellenőrzésére irányuló – ellenőrzési eljárás, illetve 
folyamatos felügyelés gyakorlása keretében hozott, 5 000 000 Ft-ot meghaladó bírságösszeget tartalmazó 
határozat, ide nem értve az  egyidejűleg egy meghatározott tőzsdei termék forgalmazását is felfüggesztő 
határozatot,
c) az MNB tv. 64. § (1) bekezdés b) pontja alapján személyes felelősség tárgykörében indított célvizsgálatban hozott 
határozat,
d) az irányítása alá tartozó szervezeti egység által felügyelt tőkepiaci intézmények, biztosítók, pénztárak, biztosítási, 
tőkepiaci közvetítők, valamint a  független pénzpiaci közvetítők felügyelésének keretében hozott, kivételes 
és rendkívüli intézkedést nem tartalmazó határozat, amennyiben a  kiszabott bírságösszeg az  5 000 000 Ft-ot 
meghaladja,
e) a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumokról szóló, 2014. november 26-i 1286/2014/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 17. cikke alapján hozott döntés,
f ) az  irányítása alá tartozó szervezeti egység által kezdeményezett – ezen szervezeti egység feladatellátáshoz 
szükséges –, a felügyelt szervezet részére rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatást előíró határozat,
g) az irányítása alá tartozó szervezeti egység által folytatott hatósági eljárásban hozott, 2 000 000 Ft-ot meghaladó 
összegű eljárási bírságot tartalmazó döntés,
h) a  Hatósági képzési és nyilvántartási főosztály által előkészített, megállapítást tartalmazó döntés, a  felügyeleti 
ellenőrzést megindító és lezáró végzés,
i) a  pénzügyi eszközök piacairól és a  648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. május 15-i 600/2014/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 42. cikke alapján hozott döntés.”

 (5) A Rendelet 2. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A Statisztikai igazgatóságot vezető igazgató hoz döntést az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a) a felügyelt szervezet MNB rendelettel elrendelt statisztikai, valamint az (1a) bekezdés b) pontja és a (3) bekezdés 
c)  pontja szerint elrendelt adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése alapján, a  vezetése alatt álló 
szervezeti egység által kezdeményezett intézkedés, kivételes intézkedés alkalmazása,
b) a felügyelt szervezet MNB rendelettel elrendelt statisztikai, valamint az (1a) bekezdés b) pontja szerint elrendelt 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének a  vezetése alatt álló szervezeti egység általi ellenőrzésével 
kapcsolatos végzések, ideértve az eljárási bírság kiszabását, az ellenőrzés alapján előírt, meghatározott cselekmény 
teljesítésére való kötelezettség teljesítésének halasztása iránti kérelemről való döntést, valamint az  ellenőrzés 
alapján kiszabott bírság mérséklése és elengedése iránti kérelem visszautasítását is.”

 (6) A Rendelet 2. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) A tőkepiacok és biztosítók prudenciális, fogyasztóvédelmi felügyeletéért és piacfelügyeletért felelős ügyvezető 
igazgató, illetve a pénzpiaci szervezetek prudenciális és fogyasztóvédelmi felügyeletéért felelős ügyvezető igazgató 
irányítása alá tartozó szervezeti egység illetékes főosztályvezetője hoz döntést az 1. § a) pontja szerinti következő 
esetekben:
a) az általa irányított főosztály feladatkörébe tartozó alábbi végzések:
aa) idéző végzés,
ab) zárt adatkezelést elrendelő vagy azt elutasító végzés,
ac) nyilatkozattételre, adatszolgáltatásra felhívó végzés,
ad) megkeresést tartalmazó végzés,
b) fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárásokban a nyilatkozattételre, hiánypótlásra felhívó végzések.”

 (7) A Rendelet 2. §-a a következő (13a) bekezdéssel egészül ki:
„(13a) A Hatósági képzési és nyilvántartási főosztály vezetője hoz döntést a feladatkörébe tartozó, az 1. § a) pontja 
szerinti következő esetekben:
a) hatósági bizonyítvány és másodlat kiállítása,
b) a 2. § (6) bekezdés h) pontja alá nem tartozó egyéb végzések.”

2. §  A Rendelet
a) 2. § (1) bekezdés g) pontjában a „hitelitézetben” szövegrész helyébe a „hitelintézetben” szöveg,
b) 2. § (2) bekezdés felvezető szövegében az „(1)” szövegrész helyébe az „(1), (1a)” szöveg,
c) 2. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontjában a „vállakozásokról” szövegrész helyébe a „vállalkozásokról” szöveg,
d) 2. § (2) bekezdés c) pont ci) alpontjában a „finaszírozása” szövegrész helyébe a „finanszírozása” szöveg,
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e) 2. § (8) bekezdés b) pontjában és 2. § (10) bekezdés b) pontjában a „tevékenység ellenőrzésével” szövegrész 
helyébe a „tevékenység, a felügyelt szervezet MNB rendelettel elrendelt statisztikai, valamint a (3) bekezdés 
c)  pontja szerint elrendelt adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének a  vezetése alatt álló szervezeti 
egység általi ellenőrzésével” szöveg

lép.

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

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A miniszterelnök kabinetfőnökének 4/2019. (X. 17.) MK rendelete
a Kőrösi Csoma Sándor díjak adományozásának rendjéről

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.  § 
(6)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés 3. és 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A Kőrösi Csoma Sándor díjakról

1. § (1) A miniszterelnök kabinetfőnöke (a továbbiakban: miniszter) a  turisztikai tevékenység irányításában, tervezésében, 
szervezésében, a  nemzetközi turisztikai kapcsolatok, illetve a  társadalmi felelősségvállalás terén végzett 
példamutató és kiemelkedő tevékenység elismeréseként Kőrösi Csoma Sándor Nagydíj (a továbbiakban: Nagydíj) 
megnevezésű szakmai díjat adományozhat.

 (2) A  miniszter turisztikai tevékenység irányításában, tervezésében, szervezésében, a  nemzetközi turisztikai 
kapcsolatok terén az  életútját meghatározó ideig végzett kiemelkedő teljesítmény elismeréseként Kőrösi Csoma 
Sándor Életműdíjat (a továbbiakban: Életműdíj) adományozhat annak a  személynek, aki az  adományozás évében 
a 60. életévét betöltötte, és legalább 20 éve szolgálja tevékenyen a turizmus ágazatot.

 (3) A  miniszter Kőrösi Csoma Sándor Talentum-díjat (a továbbiakban: Talentum-díj) adományozhat az  elismerés 
adományozását megelőző egy évben a  turizmus fejlődésében meghatározó jelentőségű kreatív ötlet, 
innovatív fejlesztés vagy találmány létrehozásában közreműködő, az  adományozás évében 30 év alatti személy 
teljesítményének elismeréseként.

 (4) E  rendelet alkalmazásában posztumusz díjnak minősül, ha az  (1)–(3)  bekezdés szerinti elismerésre vonatkozó 
javaslat a javaslattétel időpontját megelőzően elhunyt személyre vonatkozik.

2. Az elismerések adományozásának rendje

2. § (1) Az  1.  § szerinti elismerések (a továbbiakban: Elismerés) adományozását a  turisztikai térségek fejlesztésével 
kapcsolatos állami feladatok koordinációjáért felelős miniszteri biztos, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MTÜ) vezérigazgatója, valamint a turisztikai és vendéglátóipari szakmai 
szervezetek kezdeményezhetik.

 (2) Az  Elismerés adományozására vonatkozó javaslatot a  miniszternek címezve – az  1.  mellékletben foglalt tartalmi 
követelmények szerint – kell benyújtani a  miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) 
közigazgatási államtitkárának.

 (3) A  beérkezett javaslatokat a  Kitüntetési Bizottság a  javaslatokban foglalt és az  egyéb nyilvánosan elérhető, 
a  jelölt szakmai teljesítményére vonatkozó adatok összesítésével rangsorolja. A  miniszter a  Kitüntetési Bizottság 
javaslatainak figyelembevételével dönt az Elismerések adományozásáról.

 (4) A Kitüntetési Bizottság elnöke és tagjai a miniszter által felkért személyek.
 (5) A Kitüntetési Bizottság működését az általa meghatározott ügyrend szabályozza.

3. § (1) Az  Elismerés adományozásához szükséges az  elismerésre javasolt természetes személy 2.  mellékletben foglalt 
előzetes hozzájárulása az  1.  mellékletben meghatározott személyes adatainak a  4.  § (5)  bekezdése szerinti 
kezeléséhez, valamint az Elismeréssel összefüggő, 4. § (6) bekezdése szerinti személyes adatai közzétételéhez.

 (2) Nem adományozható Elismerés annak,
a) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítéltek, és az Elismerésre történő felterjesztés napján még 

nem mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól,
b) aki az Elismerésre történő felterjesztés napján jogerős fegyelmi büntetés hatálya alatt áll,
c) aki legkésőbb az Elismerésre történő felterjesztés napján az (1) bekezdés szerinti hozzájárulást nem adja meg, 

vagy azt annak átadását megelőzően visszavonja.
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 (3) Aki a (2) bekezdésben foglaltak ellenére valamely Elismerésben részesült, attól a miniszter azt – a (2) bekezdésben 
foglaltakról való tudomásszerzését követően azonnal – visszavonja.

 (4) Méltatlanná válik az  Elismerésre az, akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, 
jogerős bírói ítélettel a közügyektől vagy az Elismeréssel összefüggő foglalkozásától eltiltottak. A méltatlanná vált 
személytől a miniszter az Elismerést visszavonja.

4. § (1) Az  Elismerés adományozására az  MTÜ által évente megrendezésre kerülő Turizmus Summit gálaesemény – vagy 
annak megfelelő turisztikai gálaesemény – alkalmából kerül sor.

 (2) Az Elismerést a miniszter vagy az általa megbízott személy ünnepélyes keretek között adja át.
 (3) Ha az  Elismerésben részesített személy a  javaslattétel és az  átadás közötti időben elhalálozik, akkor az  Elismerést 

a törvényes örökösnek kell kiadni. A posztumusz elismerés átvételére a Kitüntetési Bizottság javaslatában megjelölt 
hozzátartozó jogosult.

 (4) Elismerésben ugyanaz a személy vagy szervezet egy alkalommal részesíthető. Életműdíj adományozható annak is, 
aki korábban Nagydíjban vagy Talentum-díjban részesült.

 (5) Az  Elismerések adományozásáról és visszavonásáról a  minisztérium nyilvántartást vezet, amely tartalmazza 
az  Elismerésben részesített 1.  melléklet szerinti adatait, az  Elismerés adományozásának időpontját, valamint 
esetleges visszavonásának tényét és időpontját.

 (6) A  Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és a  minisztérium honlapján közzé kell tenni 
az  Elismerés adományozásának tényét, az  Elismerésben részesített nevét, beosztását és érdemeit, továbbá 
az esetleges visszavonás tényét és időpontját.

5. § (1) Évente legfeljebb
a) hat Nagydíj,
b) egy Életműdíj,
c) egy Talentum-díj
adományozható.

 (2) Életműdíj adományozható annak is, aki korábban Nagydíj vagy Talentum-díj elismerésben részesült.
 (3) Az Elismerésekhez adományozó okirat jár.

3. Záró rendelkezések

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

7. §  E rendelet szerinti Elismerés adományozhatóak annak is, aki e rendelet hatálybalépését megelőzően már részesült 
Pro Turismo-díj elismerésben.

8. §  E rendeletet a  hatálybalépését megelőzően tett és a  rendelet hatálybalépéséig el nem bírált Pro Turismo-díj 
adományozásának rendjéről szóló 1/2018. (X. 11.) MK rendelet szerinti elismerésre tett javaslatokra is alkalmazni 
kell, azzal, hogy a  Pro Turismo-díjra tett javaslatot Elismerésre vonatkozó javaslatnak kell tekinteni azzal, hogy 
a Kitüntetési Bizottság állapítja meg azt, hogy mely 1. § szerinti díj adományozható a javasolt személynek.

9. §  Hatályát veszti a Pro Turismo-díj adományozásának rendjéről szóló 1/2018. (X. 11.) MK rendelet.

  Rogán Antal s. k.,
  a miniszterelnök kabinetfőnöke
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1. melléklet a 4/2019. (X. 17.) MK rendelethez

Javaslat elismerés adományozására

 1.  A  Kőrösi Csoma Sándor díjak adományozásának rendjéről szóló 4/2019. (X. 17.) MK rendelet alapján a  javasolt 
elismerés megnevezése:

 2.  Az elismerés adományozására javasolt személy
a) neve:
b) születési neve:
c) születési helye:
d) születési ideje (év, hó, nap):
e) anyja neve:
f ) iskolai végzettsége:
g) jelenlegi munkahelye (szervezeti egység megnevezésével, nyugdíj mellett vállalt munka esetében is):
h) munkaköre, illetve beosztása:
i) közszolgálati tisztviselő esetében besorolása:
j) lakcíme:
k) értesítési telefonszáma:

 3.  Az elismerés adományozására javasolt nem természetes személy
a) neve:
b) székhelye/telephelye vagy bejegyzett címe:
c) elérhetősége (értesítési telefonszám):
d) képviselője:

 4.  A jelölt korábban kapott elismerései (állami, szakmai és miniszteri elismerés):
 5. A javaslat indokolása (legalább 3-5 mondatban):
 6. A javaslattevő

a) neve:
b) munkahelye:
c) elérhetősége:

Dátum: ...........................................................................

  ................................................................................... 
  javaslattevő aláírása
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2. melléklet a 4/2019. (X. 17.) MK rendelethez

Nyilatkozat
(természetes személy esetén)

Alulírott ....................................................................................... kijelentem, hogy a  Kőrösi Csoma Sándor Nagydíjra / 
Kőrösi Csoma Sándor Életműdíjra / Kőrösi Csoma Sándor Talentum-díjra1 történő jelölésemmel összefüggésben 
hozzájárulok / nem járulok hozzá természetes személyazonosító adataim és lakcímadatom, valamint a  javaslatban 
szereplő személyes adataimnak az  elismerésben részesülők nyilvántartásában való kezeléséhez, illetve 
a  nyilvánosság elismerésemről és érdemeimről történő tájékoztatásához, a  nyilvántartásba történő bejegyzést 
követő 100 évig terjedő időtartamban.
Kijelentem továbbá, hogy az  elismerésre történő felterjesztéskor bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 
nem ítéltek el / mentesültem a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól, nem állok jogerős 
fegyelmi büntetés hatálya alatt.
E nyilatkozat a Kőrösi Csoma Sándor díjak adományozásának rendjéről szóló 4/2019. (X. 17.) MK rendelet 3. § (1) és 
(2) bekezdésén, valamint 4. § (5) bekezdésén alapul.

Kelt: ...........................................................................

  ................................................................................... 
  elismerésre javasolt aláírása

1 A megfelelő rész aláhúzandó.
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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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