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

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 37/2019. (XI. 19.) MNB rendelete
a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása 
érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

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)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank (a  továbbiakban: MNB) 
alapvető feladatai ellátása érdekében szolgáltatandó információk (a  továbbiakban: adatszolgáltatások) 
és az  adatszolgáltatások teljesítésére kötelezettek (a  továbbiakban: adatszolgáltató) körét, valamint 
az adatszolgáltatások gyakoriságát, teljesítésének módját és határidejét az 1. melléklet tartalmazza.

 (2) Az  adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó táblákat és az  azok kitöltésére vonatkozó rendelkezéseket a  2.  melléklet 
tartalmazza.

 (3) Az adatszolgáltatások teljesítéséhez szükséges – a 3. mellékletben meghatározott – technikai segédleteket az MNB 
e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a honlapján teszi közzé.

2. §  Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

3. § (1) Az  adatszolgáltató 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] szerinti,
a) 2020. január 1-jét megelőző tárgyidőszakra vonatkozó,
b) 2020. január – 2020. március hónapra mint tárgyidőszakra vonatkozó, P55 MNB azonosító kódú,
c) 2020. első negyedévre mint tárgyidőszakra vonatkozó, P02, P04, P05, P07–P09, P27, P34, P42, P45, P62 és P63 

MNB azonosító kódú
adatszolgáltatás teljesítése során a 38/2018. (XI. 14.) MNB rendelet szabályait alkalmazza.

 (2) Az  adatszolgáltató az  1.  melléklet I.  pontjában foglalt táblázat 45. sora szerinti, J01 MNB azonosító kódú 
adatszolgáltatást első alkalommal 2019. december 31-ei állapotra vonatkozóan 2020. október 31-ig teljesíti.

4. §  Hatályát veszti a 38/2018. (XI. 14.) MNB rendelet.

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

1–3. melléklet a 37/2019. (XI. 19.) MNB rendelethez*

* Az MNB rendelet 1–3. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_19_183_37MNB_1_3melleklet.pdf fájlnév alatt található. A rendelet 
ezen részei jelen Magyar Közlöny 7589/1–7589/550. oldalait képezik.
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 40/2019. (XI. 19.) BM rendelete
a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek 
meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet módosításáról

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
40. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek 
meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 7. §-sal egészül ki:
„7.  § (1) A  belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek 
meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet módosításáról szóló 40/2019. (XI. 19.) BM rendelet 
(a  továbbiakban: Módr.) hatálybalépésének napján a  Készenléti Rendőrség Személy- és Objektumvédelmi 
Igazgatóság Karmelita Őrségi Osztályán szolgálatot teljesítő, kockázatmentes biztonsági szakvéleménnyel 
nem rendelkező rendőr nemzetbiztonsági ellenőrzésének megindítása érdekében a  munkáltatói jogkör 
gyakorlója a  biztonsági kérdőív kitöltésének megkezdhetőségéhez szükséges intézkedéseket legkésőbb a  Módr. 
hatálybalépését követő 30 napon belül teszi meg.
(2) A  Módr. hatálybalépését megelőzően nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személynek nem minősülő rendőr 
jogviszonya a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához szükséges időtartam alatt – a biztonsági szakvélemény 
elkészültének és vele való közlésének időtartamáig – érvényes szakvélemény hiányában is fenntartható, a szolgálati 
feladatait elláthatja.”

2. §  Az R. 1.  melléklet B) rész 1.  pont 1.3.  alpont 1.3.2.  alpontjában a  „Főosztály” szövegrész helyébe a  „Főosztály, 
a Karmelita Őrségi Osztály” szöveg lép.

3. §  Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
 (2) A 3. § és az 1. melléklet 2020. március 1-jén lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 40/2019. (XI. 19.) BM rendelethez

 1.  Az R. 1. melléklet C) része helyébe a következő rendelkezés lép:
„C) Központi hivatalok
1. Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság
1.1. a főigazgató és a főigazgató-helyettes
1.2. a főigazgató és a főigazgató-helyettes mellett ügykezelői feladatokat ellátó foglalkoztatott
1.3. a főosztályvezető
1.4. az osztályvezető
1.5. a projektvezetői feladatokat ellátó álláshelyen vagy ilyen munkakörben foglalkoztatottak
1.6. a közbeszerzési és EU pályázati eljárásban részt vevő foglalkoztatottak”
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A belügyminiszter 41/2019. (XI. 19.) BM rendelete
a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott 
központosított infokommunikációs közszolgáltatások igénybevételének szabályairól

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 106. § d) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § 
(1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A közszolgáltatások igénybevétele

1. § (1) Az  e-közigazgatásért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) – a  (2)  bekezdésben meghatározott kivétellel  – 
a  nem a  Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv (a  továbbiakban: Kormánytól 
független szerv) vezetője által történő, az  elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 
szóló 2015.  évi CCXXII.  törvény 104/A.  §-a alapján a  Kormány rendeletében meghatározott központosított 
infokommunikációs közszolgáltatás (a  továbbiakban: közszolgáltatás) igénybevételére vonatkozó kezdeményezés 
alapján a  Kormány rendeletében kijelölt szolgáltató (a  továbbiakban: központi szolgáltató) útján közszolgáltatást 
nyújt a Kormánytól független szerv részére.

 (2) A Kormánytól független szerv részére nyújtandó közszolgáltatás nyújtása során figyelemmel kell lenni a belső piaci 
szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott követelményekre és arra, 
hogy a szolgáltatásnyújtás ne akadályozza vagy veszélyeztesse a kormányzati és közigazgatási tevékenység stabil és 
biztonságos működését.

2. A közszolgáltatások nyújtására vonatkozó megállapodás

2. § (1) A  miniszter az  1.  § (1)  bekezdésében előírt közszolgáltatás nyújtására vonatkozó kötelezettségének e  rendelet 
szabályai szerint történő teljesítése érdekében a Kormánytól független szerv vezetőjével megállapodást köt.

 (2) A megállapodás tartalmazza
a) a Kormánytól független szerv által igénybe venni kívánt közszolgáltatások körét,
b) a közszolgáltatás igénybevételének módját,
c) a közszolgáltatás nyújtására kötelezett központi szolgáltató megnevezését,
d) a közszolgáltatási kötelezettség pontos tartalmát, mennyiségi és minőségi követelményeit,
e) a  közszolgáltatás nyújtásának kezdő időpontját, és – ha ismert – időtartamát vagy a  várható befejezés 

időpontját és
f ) a közszolgáltatás nyújtásáért fizetendő ellentételezés összegét és megfizetésének módját.

3. A kizárólagos jog létesítése

3. §  A Kormánytól független szerv vezetője a 2. § (1) bekezdése alapján a miniszterrel kötött megállapodásban
a) nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a  közszolgáltatás igénybevételét a  Kormánytól független szerv részére 

jogszabályban előírt közfeladat ellátása érdekében kezdeményezi,
b) kijelenti, hogy az általa képviselt Kormánytól független szervre vonatkozóan kötelezőnek ismeri el az igénybe 

venni kívánt közszolgáltatás nyújtására vonatkozó, a  Kormány és a  miniszter rendeletében meghatározott 
szabályokat, továbbá

c) kifejezetten felkéri a  minisztert, hogy a  megállapodásban foglaltak szerinti tartalommal intézkedjen 
a  Kormánytól független szerv e  rendelet 1.  mellékletében – a  közszolgáltatást kizárólagos jog alapján 
igénybevevő szervként – történő szerepeltetésére.

4. § (1) A  miniszter a  2.  § (1)  bekezdése szerinti megállapodás megkötését követő 60 napon belül – a  megállapodásban 
foglaltaknak megfelelően – e  rendelet módosítása útján intézkedik a  Kormánytól független szerv közszolgáltatás 
igénybevételére történő kijelöléséről.

 (2) A Kormánytól független szerv által igénybe vett közszolgáltatás nyújtásának megszüntetését a másik félhez intézett 
egyoldalú írásbeli nyilatkozatával kezdeményezheti
a) a miniszter, ha a megállapodás megkötését követően az 1. § (2) bekezdésében foglaltak nem teljesülnek,
b) a Kormánytól független szerv vezetője, indoklás nélkül.
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 (3) A  miniszter a  (2)  bekezdés a)  pontja szerint felmerülő megszüntetési ok esetén azonnal, a  (2)  bekezdés b)  pontja 
szerinti kezdeményezés esetén a kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül intézkedik a Kormánytól független 
szervre vonatkozó kijelölés megszüntetése iránt.

4. A közszolgáltatások teljesítése

5. § (1) A  Kormánytól független szerv – a  miniszter és a  Kormánytól független szerv vezetője között megkötött 
megállapodásban foglaltak alapján –
a) a miniszter által vezetett minisztérium által a központi szolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés vagy
b) a  Kormánytól független szerv mint közvetlen megrendelő a  központi szolgáltatóval – a  miniszter szakmai 

felügyelete mellett – közvetlenül kötött egyedi direktfinanszírozási szerződés
alapján jogosult a közszolgáltatást igénybe venni.

 (2) A  Kormánytól független szerv a  Kormány rendeletében szabályozott – és a  közszolgáltatás tartalma, mennyisége 
és minősége tekintetében a miniszter által a megállapodásban és a közszolgáltatási szerződésben meghatározott – 
feltételek szerint nyújtott közszolgáltatás igénybevételére jogosult.

6. § (1) A  központi szolgáltató a  közszolgáltatást a  4.  § (1)  bekezdése szerinti kijelölés hatálybalépésétől – vagy 
a  közszolgáltatás nyújtásához a  Kormánytól független szerv részéről szükséges technikai feltételek hiánya esetén 
annak rendelkezésre állásától – nyújtja a Kormánytól független szerv részére.

 (2) A központi szolgáltató a közszolgáltatás nyújtását
a) a 4. § (2) bekezdés a) pontja esetében – a miniszter jóváhagyásával – az elháríthatatlan szolgáltatási akadály 

felmerülésekor,
b) a  4.  § (2)  bekezdés b)  pontja esetén a  Kormánytól független szerv vezetője által a  miniszternek címzett 

egyoldalú nyilatkozatban megjelölt időpontban, de legkésőbb a  4.  § (3)  bekezdése szerinti jogszabály- 
módosítás hatálybalépésekor

megszünteti.
 (3) A  központi szolgáltató a  Kormánytól független szerv vonatkozásában az  1.  mellékletben felsorolt 

közszolgáltatásokat az 5. § (2) bekezdése szerinti feltételekkel köteles nyújtani.

5. A közszolgáltatások ellentételezése

7. § (1) A  miniszter és a  Kormánytól független szerv vezetője a  közszolgáltatás igénybevételének fedezetét biztosító 
ellentételezés teljesítésének szabályait a  2.  § (1)  bekezdése szerinti megállapodásban az  e  §-ban meghatározott 
rendelkezésekre figyelemmel szabályozzák.

 (2) A Kormánytól független szerv a közszolgáltatások ellentételezését saját költségvetése terhére
a) az  5.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti közszolgáltatási szerződés keretében történő igénybevétel esetén 

a miniszter által vezetett minisztérium költségvetésébe történő forrás átcsoportosítás útján,
b) az  5.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerint a  központi szolgáltatóval közvetlenül megkötött direktfinanszírozási 

szerződés esetén az abban foglalt pénzügyi kötelezettségek központi szolgáltató felé történő teljesítésével
biztosítja.

 (3) A  Kormánytól független szerv a  közszolgáltatások (2)  bekezdés szerinti ellentételezéseként, a  közszolgáltatás 
nyújtására kötelezett központi szolgáltatónál a  közszolgáltatás nyújtásával összefüggésben felmerült, objektív 
módon igazolható, az  e  rendeletben meghatározott szabályok szerint elszámolható, nettó módon számított 
közvetlen és közvetett költség (a továbbiakban: nettó költség), az állam javára jogszabály alapján fizetendő pénzbeli 
kötelezettség, valamint az e rendeletben meghatározott mértékű észszerű nyereség összegét téríti meg.

 (4) A központi szolgáltató észszerű nyereséget a (6) bekezdésben foglalt mértékben számolhat el
a) üzemeltetési tárgyú közszolgáltatás esetén, a  közszolgáltatás nyújtásával összefüggésben felmerülő nettó 

költségek összegére vetítve,
b) fejlesztési tárgyú közszolgáltatás esetén a  központi szolgáltató által saját teljesítés keretében nyújtott 

szolgáltatásokkal összefüggésben felmerült nettó költségek összegére vetítve vagy
c) üzemeltetési és fejlesztési feladatokat egyaránt tartalmazó közszolgáltatás esetén az  a) és b)  pont szerint 

megállapított nettó költségek összegére vetítve.
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 (5) A központi szolgáltató nem számolhat el észszerű nyereséget
a) harmadik féltől igénybe vett és a közszolgáltatás teljesítése során a központi szolgáltató által saját teljesítés 

nélkül továbbszolgáltatott szolgáltatások értékére,
b) a közszolgáltatási kötelezettség teljesítése során vagy annak érdekében beszerzett eszközök nettó beszerzési 

költség összegére vetítve, továbbá
c) a  fejlesztési tárgyú közszolgáltatás vagy üzemeltetési és fejlesztési feladatokat egyaránt tartalmazó 

közszolgáltatások esetében, ha a  központi szolgáltató a  meghatározott teljesítési véghatáridőre, vagy 
a  megrendelő által kötbérmentesen biztosított póthatáridő leteltéig a  fejlesztési feladatát nem teljesítette, 
vagy a  megrendelő szerv felé benyújtott határidő-módosítási kérelmét a  megrendelő ezzel a  feltétellel 
támogatta.

 (6) A  központi szolgáltató által felszámolható észszerű nyereség összege nem haladhatja meg az  Európai Bizottság 
által közzétett, a  közszolgáltatási megállapodás megkötésének időpontjában hatályos releváns swapkamatláb 
100 bázispontos felárral növelt mértéke és a (3) bekezdés szerint megállapított nettó költség szorzataként számított 
összeget.

 (7) A központi szolgáltató a közszolgáltatás ellentételezése összegének megállapítására irányuló előkalkulációja során 
a  közszolgáltatásokra vonatkozóan a  miniszter által jóváhagyott árképzési szabályokat alkalmazza azzal, hogy 
az  e  rendelet alapján nyújtott közszolgáltatásokhoz kapcsolódóan a  tervezett nettó költségek alapulvételével 
a  (6)  bekezdés szerint megállapított észszerű nyereséget számít fel. Az  előkalkuláció alapján megállapított 
–  az  észszerű nyereség összegét is magába foglaló – szolgáltatási díjról és annak fizetésére vonatkozó igényéről 
a központi szolgáltató előzetes árajánlatában köteles a megrendelő szervet tájékoztatni.

6. Záró rendelkezések

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

9. § (1) A  miniszter a  Kormánytól független szerv által az  e  rendelet kihirdetésének időpontjában folyamatosan igénybe 
vett közszolgáltatás tekintetében a központi szolgáltató útján közszolgáltatást nyújt a Kormánytól független szerv 
részére.

 (2) A  miniszter a  rendelet hatálybalépésétől számított 45 napon belül – a  2.  § (1)  bekezdése alapján a  Kormánytól 
független szerv vezetőjével megkötendő megállapodás tervezetének megküldésével – tájékoztatja a  Kormánytól 
független szerv vezetőjét az  (1)  bekezdésben foglaltak szerint igénybe vett közszolgáltatásról, valamint annak 
nyújtására vonatkozó tényleges szolgáltatási jellemzőkről.

 (3) A miniszter által a (2) bekezdés szerint rendelkezésre bocsátott megállapodás-tervezetnek a Kormánytól független 
szerv vezetője általi aláírása és a (4) bekezdésben szereplő határidőn belül a miniszter részére történő visszaküldése 
esetén a miniszter a 4. § (1) bekezdése alapján jár el.

 (4) A  Kormánytól független szerv vezetője, ha a  (2)  bekezdés szerint részére megküldött megállapodás tervezetben 
foglaltaktól eltérő feltételekkel kívánja igénybe venni az  (1)  bekezdésben foglaltak szerint igénybe vett 
közszolgáltatást, azt az 1. § szerint jogosult kezdeményezni.

 (5) Ha a  Kormánytól független szerv vezetője a  (2)  bekezdés szerinti tájékoztatás megküldésétől számított 
45.  napig nem kezdeményezi a  közszolgáltatás igénybevételét, a  miniszter a  Kormánytól független szerv részére 
az  (1)  bekezdésben foglaltak szerint nyújtott közszolgáltatást – a  kezdeményezésre nyitva álló határidő napját 
követő napon – megszünteti.

10. § (1) E  rendelet a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 15. cikkének való megfelelést szolgálja.

 (2) E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet a 41/2019. (XI. 19.) BM rendelethez

A nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alatt álló központi költségvetési szervek részére 
kizárólagos jog  alapján nyújtott központosított infokommunikációs közszolgáltatások

 1. A Gazdasági Versenyhivatal részére nyújtott közszolgáltatások

A B C D E

Ssz.
Központi szolgáltató 

megnevezése
A közszolgáltatás tárgya A közszolgáltatási feladat

A szolgáltatás nyújtásának 

kezdete 

1.
NISZ Nemzeti 

Infokommunikációs 
Szolgáltató Zrt.

Integrált adatszolgáltatás 
hálózati szolgáltatás 

(üzemeltetés és fejlesztés)
9. § (1) bekezdése 

szerint

2.
NISZ Nemzeti 

Infokommunikációs 
Szolgáltató Zrt.

Központi Internet szolgáltatás
hálózati szolgáltatás 

(üzemeltetés és fejlesztés)
9. § (1) bekezdése 

szerint

3.
NISZ Nemzeti 

Infokommunikációs 
Szolgáltató Zrt.

Hangforgalmi szolgáltatás
hálózati szolgáltatás 

(üzemeltetés és fejlesztés)
9. § (1) bekezdése 

szerint

4.
NISZ Nemzeti 

Infokommunikációs 
Szolgáltató Zrt.

Alközponti szolgáltatás
hálózati szolgáltatás 

(üzemeltetés és fejlesztés)
9. § (1) bekezdése 

szerint

5. IdomSoft Informatikai Zrt.

Rendvédelmi, általános és 
minősített elektronikus ügyviteli 

nyilvántartási, iratkezelési és 
feladatkezelési rendszer (RZS NOVA)

alkalmazástámogatás és 
alkalmazásfejlesztés

9. § (1) bekezdése 
szerint

6. IdomSoft Informatikai Zrt.
RZS NOVA Összefonódás bejelentő 

szakrendszer

alkalmazásfejlesztés (alap)
9. § (1) bekezdése 

szerint

alkalmazástámogatás és 
alkalmazásfejlesztés

2020. 01. 01.

7. IdomSoft Informatikai Zrt.
RZS NOVA Panaszkezelési 

szakrendszer 

alkalmazásfejlesztés (alap)
9. § (1) bekezdése 

szerint

alkalmazástámogatás és 
alkalmazásfejlesztés

2020. 01. 01.

8. IdomSoft Informatikai Zrt. RZS NOVA Bejelentő szakrendszer 

alkalmazásfejlesztés (alap)
9. § (1) bekezdése 

szerint

alkalmazástámogatás és 
alkalmazásfejlesztés

2020. 01. 01.

9. IdomSoft Informatikai Zrt.
RZS NOVA Versenyfelügyeleti és 

Bírság szakrendszer 

alkalmazásfejlesztés (alap)
9. § (1) bekezdése 

szerint

alkalmazástámogatás és 
alkalmazásfejlesztés

2020. 06. 01.
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A honvédelmi miniszter 11/2019. (XI. 19.) HM rendelete
a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről szóló 
15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet módosításáról

A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011.  évi CCII.  törvény 24.  § 
(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló 2011.  évi CXIII.  törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) 
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A honvédelmi miniszter és a  Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről szóló 
15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„b) személyi állomány tagja: a  hivatásos és a  szerződéses katona (a  továbbiakban együtt: az  állomány tagja), 
a  tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona, a  honvéd tisztjelölt, a  honvéd altiszt-jelölt, 
a  honvédelmi szervezetnél foglalkoztatott kormánytisztviselő, honvédelmi alkalmazott, közalkalmazott vagy 
munkavállaló,”

2. §  Az R. 25/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Példaértékű katonai életpálya és ennek során a  Honvédség feladatainak megvalósítása érdekében kifejtett 
kiemelkedően jelentős elméleti és gyakorlati tevékenység elismerésére Hazai Samu-életműdíj adományozható 
annak a  személyi állományba nem tartozó személynek, aki a  60. életévét betöltötte, és legalább 25 év tényleges 
szolgálati viszonyban töltött idővel rendelkezik.”

3. §  Az R. a következő 24/b. alcímmel egészül ki:
„24/b. Görgei Artúr-életműdíj
25/B. § (1) A katonai pályafutásának és a Magyar Honvédség érdekében végzett kiemelkedő szolgálatteljesítésének 
elismeréseként Görgei Artúr-életműdíj adományozható a Hjt. 2. § 30. pontja szerinti nyugállományú tiszt vagy altiszt 
részére.
(2) A Görgei Artúr-életműdíjas okiratot kap, valamint jogosult a Görgei Artúr-életműdíjas cím használatára.
(3) A  (2)  bekezdésen túl a  Görgei Artúr-életműdíjas az  adományozást követő hónap első napjától havonta 
pénzbeli juttatásban részesül. A pénzbeli juttatás összege havonta az érintettre irányadó adó- és járulékszabályok 
figyelembevételével nettó 150 000 Ft -nak megfelelő bruttó összeg. A havi pénzbeli juttatás – a 37. § (1) bekezdése 
kivételével – a Görgei Artúr-életműdíjas haláláig szól.
(4) A Görgei Artúr-életműdíjra és az ezzel járó havi juttatásra egyidejűleg legfeljebb öten jogosultak.
(5) A Görgei Artúr-életműdíj első alkalommal 2019-ben adományozható.”

4. §  Az R. 31/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  25/A.  § és 25/B.  § szerinti életműdíj (a  továbbiakban: Életműdíj) adományozására vonatkozó személyi 
javaslatot a  Honvédelmi Minisztérium állami vezetői, a  Magyar Honvédség parancsnoka vagy az  MH Vezénylő 
Zászlós tehet. A  személyi javaslatnak tartalmaznia kell a  jelölt szakmai életútját, teljesítményének ismertetését, 
valamint azokat az  indokokat, amelyek az  Életműdíj adományozását megalapozhatják. Az  Életműdíj 
adományozására vonatkozó személyi javaslatról a  HM honvédelmi államtitkára és a  Magyar Honvédség 
parancsnoka közös előterjesztést nyújt be a miniszter részére.”

5. §  Az R. 2. melléklet 4/A. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4/A. A  Katonadiplomáciai Szolgálatért Szolgálati Jel leírása: 38 mm átmérőjű, antikolt, ezüstözött kivitelű érem. 
Az érem középmezőjében plasztikus keresztforma látható, mögötte a jobb felső és a bal alsó negyedében a magyar 
zászló sávjai jelenítődnek meg a heraldika szabályai szerint. Az érem közepén 18 mm hosszú magyar címer látható. 
Az érem hátoldalán félkörívben „Katonadiplomáciai Szolgálatért” felirat. A szalag háromszög alakú, színe zöld, a jobb 
oldali szélén a szegélytől 3 mm-re váltakozva piros és fehér színű farkasfogazás látható. Ruházaton a jel szalagsávja 
hordandó.”
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6. §  Az R.
a) 25/A. § (2) bekezdésében az „Életműdíjas” szövegrész helyébe a „Hazai Samu-életműdíjas” szöveg,
b) 25/A. § (3) bekezdésében az „Életműdíjas” szövegrészek helyébe a „Hazai Samu-életműdíjas” szöveg,
c) 25/A. § (3) bekezdésében a „100.000 Ft-nak” szövegrész helyébe a „200 000 Ft-nak” szöveg,
d) 25/A. § (4) bekezdésében az „Életműdíjra” szövegrész helyébe a „Hazai Samu-életműdíjra” szöveg,
e) 25/A. § (4) bekezdésében a „hárman” szövegrész helyébe az „öten” szöveg és
f ) 25/A. § (5) bekezdésében az „Életműdíj” szövegrész helyébe a „Hazai Samu-életműdíj” szöveg
lép.

7. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 42/2019. (XI. 19.) OGY határozata
dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke lemondási idejéről*

 1.  Az  Országgyűlés a  bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.  évi CLXI.  törvény 71.  § (2)  bekezdésére 
figyelemmel megállapítja, hogy dr. Handó Tünde, az  Országos Bírósági Hivatal elnöke lemondási ideje 
2019. november 30. napján ér véget.

 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

Az Országgyűlés 43/2019. (XI. 19.) 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 2. pontja a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés a Törvényalkotási bizottságba

Pintér Tamás (Jobbik) korábban megüresedett tagsági helyére
Dudás Róbertet (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 határozatot az Országgyűlés a 2019. november 18-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyűlés a 2019. november 18-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyűlés 44/2019. (XI. 19.) OGY határozata
a Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2018. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény 
működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról*

 1.  Az Országgyűlés megállapítja, hogy az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségeit teljesítette, a gazdálkodását 
független könyvvizsgáló ellenőrizte, illetve erre vonatkozó pénzügyi beszámolóját hitelesnek minősítette, ezért 
a szervezet 2018. évi ellenőrzési tevékenységéről, működéséről, gazdálkodásáról készített beszámolót elfogadja.

 2.  Az  Országgyűlés elismeri az  Állami Számvevőszék 2018.  évi, a  digitális ellenőrzési környezetre történő átállás 
érdekében kifejtett tevékenységét. Az  Országgyűlés ezen túlmenően támogatja az  Állami Számvevőszék minden 
olyan további tevékenységét, amely elősegíti a digitális adatfeldolgozás eredményeként az adatok hiteles forrásból 
történő biztosítását, valamint az  ellenőrzött szervezetek adatszolgáltatásának és a  jogszabályi követelményeknek 
megfelelő beszámolásának hitelességét és megfelelőségét.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Földi László s. k., Dr. Lukács László György s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2019. november 19-i ülésnapján fogadta el.

A köztársasági elnök 453/2019. (XI. 19.) 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 hagyományos konzervativizmus prominens képviselőjeként végzett, a  nemzetállamok és nemzetek európai 
integrációját elősegítő tevékenysége, valamint a magyar–brit kapcsolatok előmozdításában, illetve a magyarországi 
rendszerváltás folyamatának támogatásában vállalt szerepe elismeréseként
Sir Roger Scruton filozófus, író, a  Brit Akadémia és a  Királyi Irodalmi Társaság tagja, a  Buckinghami Egyetem és 
az Oxfordi Egyetem vendégprofesszora részére a

MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje a csillaggal
polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2019. január 14.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. január 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/00341-2/2019.
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A köztársasági elnök 454/2019. (XI. 19.) 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 – 

kivételes történészi életműve, valamint a  magyar és román nép közötti kapcsolatok javításához nagyban 
hozzájáruló munkái elismeréseként
Lucian Boia történész részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 lovagkeresztje
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2019. november 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. november 11.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/05026-2/2019.

A köztársasági elnök 455/2019. (XI. 19.) 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–szerb politikai és gazdasági kapcsolatok fejlesztése mellett Magyarország külgazdasági törekvéseinek 
megvalósítását is elhivatottan támogató, példaértékű munkája elismeréseként
Goran Knežević, a Szerb Köztársaság gazdasági minisztere részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 középkeresztje
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2019. november 11.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök
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Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. november 11.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/05095-2/2019.

A köztársasági elnök 456/2019. (XI. 19.) KE határozata
határozott időre szóló rendkívüli követ és meghatalmazott miniszteri kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
Dávid Andor Ferencet a 2019. május 23. napjától 2021. július 31. napjáig terjedő időtartamra kinevezem rendkívüli 
követté és meghatalmazott miniszterré.

Budapest, 2019. május 22.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. május 27.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/02053-3/2019.

A köztársasági elnök 457/2019. (XI. 19.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
Győri  Enikő rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem Magyarország 
madridi nagykövetségének a  vezetésére, valamint Magyarországnak az  Andorrai Fejedelemségben való 
képviseletére kapott megbízása alól.

Budapest, 2019. június 12.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. június 14.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/02873-2/2019.
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A köztársasági elnök 458/2019. (XI. 19.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –  
dr.  Odrobina Lászlót kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté, és megbízom Magyarország madridi 
nagykövetségének a vezetésével, valamint Magyarországnak az Andorrai Fejedelemségben való képviseletével.

Budapest, 2019. június 12.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. június 14.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/02773-2/2019.

A köztársasági elnök 459/2019. (XI. 19.) KE határozata
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –  
dr. Gergics Gábort kinevezem rendkívüli követté és meghatalmazott miniszterré.

Budapest, 2019. június 24.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. július 1.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/03025-2/2019.
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A köztársasági elnök 460/2019. (XI. 19.) KE határozata
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
Havas Lászlót kinevezem rendkívüli követté és meghatalmazott miniszterré.

Budapest, 2019. június 11.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. június 14.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/02829-2/2019.

A köztársasági elnök 461/2019. (XI. 19.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
Heizer  Antal rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet megbízom Magyarország nur-szultáni nagykövetségének 
a vezetésével, valamint Magyarországnak a Tadzsik Köztársaságban és a Kirgiz Köztársaságban való képviseletével.

Budapest, 2019. július 22.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. július 30.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/03461-2/2019.
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A köztársasági elnök 462/2019. (XI. 19.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére  – 
Timaffy  Judit Vilma rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem 
Magyarország havannai nagykövetségének a  vezetésére, valamint Magyarországnak a  Dominikai Köztársaságban, 
a Dominikai Közösségben, Jamaicában és Saint Luciában való képviseletére kapott megbízása alól.

Budapest, 2019. július 22.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. július 30.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/03465-2/2019.

A köztársasági elnök 463/2019. (XI. 19.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –  
dr.  Mikola István Ferenc rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – Magyarország canberrai nagykövetségének 
a  vezetésére, valamint Magyarországnak Pápua Új-Guineában való képviseletére kapott megbízása érintetlenül 
hagyása mellett – megbízom Magyarországnak a Salamon-szigeteken való képviseletével.

Budapest, 2019. július 24.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. július 30.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/03389-2/2019.
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A köztársasági elnök 464/2019. (XI. 19.) KE határozata
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
Csallóközi Esztert kinevezem rendkívüli követté és meghatalmazott miniszterré.

Budapest, 2019. július 24.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. július 30.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/03392-2/2019.

A köztársasági elnök 465/2019. (XI. 19.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
Lőrincz Dániel Csabát kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté.

Budapest, 2019. szeptember 16.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. szeptember 30.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/04203-2/2019.
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A köztársasági elnök 466/2019. (XI. 19.) KE határozata
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
Horváth Márkot kinevezem rendkívüli követté és meghatalmazott miniszterré.

Budapest, 2019. szeptember 16.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. szeptember 30.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/04205-2/2019.

A köztársasági elnök 467/2019. (XI. 19.) KE határozata
határozott időre szóló rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
Pákozdi  Csabát a  2019. szeptember 17. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő időtartamra kinevezem 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté.

Budapest, 2019. szeptember 16.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. szeptember 30.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/04206-2/2019.
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A köztársasági elnök 468/2019. (XI. 19.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére  – 
Csillag Ferenc rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem Magyarország 
rijádi nagykövetségének a  vezetésére, valamint Magyarországnak a  Bahreini Királyságban és a  Jemeni 
Köztársaságban való képviseletére kapott megbízása alól.

Budapest, 2019. augusztus 13.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. augusztus 30.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/03749-2/2019.

A köztársasági elnök 469/2019. (XI. 19.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
Deák Péter Gábort kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté.

Budapest, 2019. április 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. április 17.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/01840-2/2019.
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A köztársasági elnök 470/2019. (XI. 19.) 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. Lakatos Zsoltot 2019. december 31-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2019. november 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05032-2/2019.

A köztársasági elnök 471/2019. (XI. 19.) 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. Szeleczki Zoltánt 2020. január 25-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2019. november 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05032-3/2019.

A köztársasági elnök 472/2019. (XI. 19.) 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. Homolya Szilviát 2020. január 29-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2019. november 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05032-4/2019.
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A köztársasági elnök 473/2019. (XI. 19.) 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 – helyi önkormányzati 
képviselőnek megválasztására tekintettel dr. Nadrai Norbert Józsefet 2019. november 25-ei hatállyal bírói 
tisztségéből felmentem.

Budapest, 2019. november 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05032-5/2019.

A köztársasági elnök 474/2019. (XI. 19.) 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. Berkiné dr. Lakatos Katalint 2020. április 28-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2019. november 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05032-6/2019.

A köztársasági elnök 475/2019. (XI. 19.) 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 Fábiánné dr. Nagy Valériát 2020. április 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2019. november 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05032-7/2019.
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A köztársasági elnök 476/2019. (XI. 19.) 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 – Gájerné dr. Szabó 
Andreát 2019. november 15. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2019. november 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05032-8/2019.

A Kormány 1643/2019. (XI. 19.) Korm. határozata
a „MÁV-START Zrt. gördülőállomány-fejlesztés – egységes szolgáltatási színvonalú járműpark kialakítása” 
című projekt támogatásáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési 
keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány
a) egyetért az  Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2. prioritásának keretében finanszírozni 

tervezett, a  „MÁV-START Zrt. gördülőállomány-fejlesztés – egységes szolgáltatási színvonalú járműpark 
kialakítása” című projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításával, és hozzájárul a  projekt 
kötelezettségvállaláshoz a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból 
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 44/C. § (3) bekezdése alapján;

b) mentesíti a  MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaságot az  a)  alpontban 
meghatározott projekt tekintetében – a  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.  § (1)  bekezdés h)  pont 
hb)  alpontjában foglaltakkal összhangban – a  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 83.  § (1)  bekezdése szerinti 
biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat
a) 1. pont f ) alpont fa) pont faa) alpontjában a „117,11%-áig” szövegrész helyébe a „118,18%-áig” szöveg,
b) 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:2 mezőjében az „547,938” szövegrész helyébe az „552,925” szöveg,
c) 2. mellékletében foglalt táblázat D:38 mezőjében a „4,80” szövegrész helyébe a „4,99” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1644/2019. (XI. 19.) Korm. határozata
a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére 21 db nagykapacitású 
motorvonat beszerzéséről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: 

MÁV-START Zrt.) által nagykapacitású motorvonatok beszerzése tárgyban megkötött keretmegállapodás 
keretében a MÁV-START Zrt. további 21 db motorvonatot rendeljen meg oly módon, hogy azok 2022-ig ütemesen 
leszállíthatók legyenek, valamint egyetért a  megrendelés finanszírozásához szükséges 106 567 707 900 forint 
biztosításával oly módon, hogy a  megelőlegezett forrás a  2021–2027 közötti európai uniós programozási 
időszakban európai uniós források terhére elszámolható legyen;

 2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával gondoskodjon 
az 1. pont szerinti beszerzés finanszírozásához szükséges – kincstári díjakkal együtt – összesen 106 620 991 754 forint 
forrás biztosításáról a  központi költségvetés Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, Közlekedési Ágazati Programok alcím javára történő biztosításáról, az alábbi ütemezésben:
a) a 2021. évben 55 858 910 112 forint,
b) a 2022. évben 50 762 081 642 forint;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a 2021. és 2022. évi központi költségvetés tervezése során
 3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4b)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

jóváhagyja, hogy az  innovációért és technológiáért felelős miniszter az  1.  pont szerinti beszerzés érdekében 
a  központi költségvetés Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
Közlekedési Ágazati Programok alcím terhére
a) a 2021. évre 55 858 910 112 forint,
b) a 2022. évre 50 762 081 642 forint
összegben éven túli kötelezettséget vállaljon;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

 4. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az  1.  pont szerinti beszerzés megvalósítása 
érdekében kössön támogatási szerződést a MÁV-START Zrt.-vel 106 567 707 900 forint értékben a 2. pont szerinti 
forrás terhére oly módon, hogy a  támogatási szerződésben rendelkezni kell arról, hogy hazai költségvetési forrás 
terhére történő kifizetésre csak abban az esetben kerülhet sor, ha a 2021–2027 közötti európai uniós programozási 
időszakban az európai uniós finanszírozás nem biztosított;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

 5. egyetért azzal, hogy amennyiben arra technikai lehetőség mutatkozik, a  „21 db nagykapacitású motorvonat 
beszerzéséről a MÁV-START Zrt. részére” című projekt szerepeljen a 2021–2027 közötti európai uniós programozási 
időszakban megvalósítani tervezett közlekedési beruházások között, és felhívja az  innovációért és technológiáért 
felelős minisztert, hogy tegye meg az ehhez szükséges intézkedéseket;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a 2021–2027 közötti európai uniós programozási időszak közlekedésfejlesztésre rendelkezésre 

álló forrásainak tervezése keretében
 6. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy a megelőlegezett forrás 

a 2021–2027 közötti európai uniós programozási időszakban európai uniós források terhére elszámolható legyen.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 128/2019. (XI. 19.) ME határozata
az Országos Statisztikai Tanács tagjának felmentéséről és új tagjának megbízásáról

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 21. § (6) bekezdésében és (12) bekezdés d) pontjában foglalt 
jogkörömben eljárva – a Központi Statisztikai Hivatal elnökének javaslatára –

Sulyok Jánost, a Honvédelmi Minisztérium volt helyettes államtitkárát

az Országos Statisztikai Tanács tagsági teendőinek ellátása alól – a  kijelölés visszavonása miatt – felmentem, 
egyidejűleg

Győri Péter Pált, a Honvédelmi Minisztérium főosztályvezetőjét

– a 2019. november 11-étől 2020. április 30-áig terjedő időtartamra –

az Országos Statisztikai Tanács tagsági teendőinek ellátásával megbízom.

  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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