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III. Kormányrendeletek

A Kormány 281/2019. (XI. 25.) Korm. rendelete
a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló, módosított Megállapodás kihirdetéséről  
és a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló  
281/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról

1. §  A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a 3. mellékletben meghatározott államok 
és egyéb nemzetközi jogi jogalanyok (a továbbiakban: Partnerek) között a  Stipendium Hungaricum ösztöndíjak 
biztosításáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére a  Partnerek 
viszonylatában.

2. §  A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § (1) A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.
 (2) A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. §  A Megállapodás Magyarország és bármely további Partner közötti hatálybalépésének naptári napját – annak 
ismertté válását követően – a  külpolitikáért felelős miniszter a  Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett 
közleményével állapítja meg.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A  2–4.  §, az  1.  és a  2.  melléklet azon időpontban lép hatályba, amikor a  Megállapodás 2.  cikk (1)  bekezdésében 

meghatározott feltételek elsőként teljesülnek Magyarország és egy Partner vonatkozásában.
 (3) A Megállapodás, a 2–4. §, az 1. és a 2. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter  

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

6. §  E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

7. §  A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 281/2017. (IX. 22.) 
Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 281/2019. (XI. 25.) Korm. rendelethez

MEGÁLLAPODÁS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A PARTNER KÖZÖTT STIPENDIUM HUNGARICUM 
ÖSZTÖNDÍJAK BIZTOSÍTÁSÁRÓL

Magyarország Kormánya és a  Partner (a továbbiakban: Felek) a  felsőoktatás területén megvalósuló 
együttműködésük megerősítésére irányuló szándéktól vezéreltetve az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk
 (1) Magyarország Kormánya – összhangban belső jogszabályaival és nemzetközi kötelezettségeivel – lehetővé teszi 

felsőoktatási ösztöndíjak biztosítását a Partner állampolgárai részére.
 (2) Az  együttműködés részleteiről Magyarország és az  érintett Partner hatáskörrel rendelkező minisztériumai külön 

állapodnak meg.

2. cikk
 (1) A  jelen Megállapodás az  1.  cikkben szereplő felajánlás érintett Partner általi elfogadása kézhezvételét követő 

30. napon lép hatályba.
 (2) A  jelen Megállapodás az  aláírás napjától számítva öt (5) évig marad hatályban. Megújítható a  Felek közös 

megegyezése alapján, jegyzékváltás formájában, diplomáciai úton.
 (3) Amennyiben a  jelen Megállapodás hatálya megszűnik, úgy annak rendelkezéseit a  még működő projektek és 

programok vonatkozásában azok teljes befejezéséig alkalmazni kell.

2. melléklet a 281/2019. (XI. 25.) Korm. rendelethez

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE PARTNER ON THE PROVISION OF 
STIPENDIUM HUNGARICUM SCHOLARSHIPS

The Government of Hungary and the Partner (hereinafter: ’Parties’) led by the desire to enhance their cooperation in 
the field of higher education have agreed as follows:

Article 1
 (1) The Government of Hungary, in accordance with the domestic laws and international obligations of Hungary, 

enables the provision of Stipendium Hungaricum to the citizens of the Partner.
 (2) The details of the cooperation shall be agreed upon by the competent ministries of Hungary and the Partner 

concerned.

Article 2
 (1) The present Agreement enters into force thirty (30) days after the receipt of the acceptance of the proposal specified 

in Article 1 by the Partner concerned.
 (2) This Agreement shall remain in force for a period of five (5) years from the day after its signature. Renewal may be 

made to this Programme by mutual consent of the Parties by exchange of notes, through diplomatic channels.
 (3) In the event this Agreement is terminated, its provisions shall continue to be implemented with respect to existing 

programs and projects until they are fully completed.
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3. melléklet a 281/2019. (XI. 25.) Korm. rendelethez

A partnerek listája

1. Afganisztáni Iszlám Köztársaság

2. Bahreini Királyság

3. Belarusz Köztársaság

4. Bolíviai Többnemzetiségű Állam

5. Botswanai Köztársaság

6. Brunei Darussalam Állam

7. Burkina Faso

8. Chilei Köztársaság

9. Csád Köztársaság

10. Egyesült Arab Emírségek

11. Egyiptomi Arab Köztársaság

12. Fidzsi-szigeteki Köztársaság

13. Georgia

14. Hondurasi Köztársaság

15. Indonéz Köztársaság

16. Iráni Iszlám Köztársaság

17. Jamaica

18. Japán

19. Jemeni Köztársaság

20. Katari Állam

21. Kirgiz Köztársaság

22. Kongói Demokratikus Köztársaság

23. Kongói Köztársaság

24. Koszovói Köztársaság

25. Közép-afrikai Köztársaság

26. Kurdisztáni Autonóm Régió

27. Libériai Köztársaság

28. Líbia Állam

29. Malajzia

30. Maldív Köztársaság

31. Marshall-szigetek

32. Mauritániai Iszlám Köztársaság

33. Mianmari Államszövetség

34. Ománi Szultanátus

35. Palaui Köztársaság

36. Paraguayi Köztársaság

37. Ruandai Köztársaság

38. Salamon-szigetek

39. Sierra Leone Köztársaság

40. Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság

41. Szaúd-arábiai Királyság

42. Szingapúr

43. Szomáli Szövetségi Köztársaság

44. Thaiföldi Királyság
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45. Török Köztársaság

46. Venezuelai Bolivári Köztársaság

47. Zambiai Köztársaság

48. Zimbabwei Köztársaság

49. Zöld-foki Köztársaság

4. melléklet a 281/2019. (XI. 25.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 281/2017. (IX. 22.) Korm. rendelethez

A partnerek listája

1. Ausztrál Államszövetség

2. Belize

3. Dominikai Közösség

4. Dominikai Köztársaság

5. Elefántcsontparti Köztársaság

6. Gaboni Köztársaság

7. Grenada

8. Guatemalai Köztársaság

9. Guyanai Köztársaság

10. Kiribati Köztársaság

11. Madagaszkári Köztársaság

12. Mali Köztársaság

13. Namíbiai Köztársaság

14. Nepáli Demokratikus Szövetségi Köztársaság

15. Nigeri Köztársaság

16. Palesztina

17. Saint Lucia

18. Salvadori Köztársaság

19. São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság

20. Seychelle Köztársaság

21. Szenegáli Köztársaság

22. Tajvan
”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 53/2019. (XI. 25.) AM rendelete
az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 26. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79.  § 3.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet (a  továbbiakban: R.) 7/A.  §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„7/A.  § (1) Az  állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az  értékesítés helyén történő élelmiszer-
előállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 64/2007. (VII. 23.) FVM–EüM együttes rendelet 4.  § 
(1) bekezdésében felsorolt tevékenységekből származó élelmiszerek jelölésének az előrecsomagolt élelmiszereken 
kötelezően feltüntetendő adatokat kell tartalmaznia, a tápértékjelölés kivételével.
(2) A  végső fogyasztó számára kínált, nem előrecsomagolt, az  állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai 
szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
I.  melléklet 1.10 pontjának megfelelő friss hús esetében – a  fagyasztott hús kivételével – a  fogyasztót kötelező 
tájékoztatni arról, ha az adott terméket korábban már fagyasztották.”

2. §  Az R. 7/B. §-a a következő (3)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  nem előrecsomagolt friss vagy hűtött sertéshús (a  darált hús és a  húsnyesedék kivételével) végső 
fogyasztónak történő értékesítése esetén a  származási országot az  1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet alkalmazási szabályainak a  friss, hűtött vagy fagyasztott sertés-, juh-, kecske- és baromfihús származási 
országa vagy eredete helyének feltüntetése tekintetében történő megállapításáról szóló, 2013. december 13-i 
1337/2013/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek (a továbbiakban: 1337/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet) 
megfelelően, jól látható módon, fizikai vagy elektronikus hordozón, az  eladásra kínálás helyén fel kell tüntetni 
oly módon, hogy az  eladásra kínált, különböző származási országú húsok a  végső fogyasztó számára egymástól 
egyértelműen elkülöníthetőek legyenek.
(4) A (3) bekezdés szerinti jelölés feltüntetésére szolgáló fizikai vagy elektronikus hordozón fel kell tüntetni
a) a származási országra vonatkozó szöveges információt sötét színnel, világos háttéren, úgy, hogy az 1169/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. melléklete szerinti x-magasság legalább 5 mm legyen, és
b) 200 négyzetmétert meghaladó bruttó alapterülettel rendelkező üzlet esetében grafikai ábrázolással a származási 
ország zászlóját,
ba) származási hely esetén legalább 50 mm × 30 mm;
bb) állattartás helye és vágás helye együttes jelölése esetén legalább 40 mm × 25 mm
méretben.
(5) Az  1337/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet 5.  cikk (1)  bekezdésének második és harmadik 
albekezdésében, valamint 6.  cikkében meghatározott esetekben a  származási országot elegendő szöveges 
információval jelölni.
(6) A (3)–(5) bekezdés alkalmazásában származási országnak
a) a származási helyet vagy
b) az állattartás helyét és a vágás helyét
kell tekinteni.”

3. §  E rendelet 1.  §-a tervezetének a  műszaki szabályokkal és az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó 
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 2015/1535/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

4. §  Ez a rendelet 2020. január 15-én lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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VII. Az Alkotmánybíróság döntései

Az Alkotmánybíróság 1/2019. (XI. 25.) AB Tü. állásfoglalása
az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 26. § (1) bekezdésének és 27. §-ának, valamint 
az Alkotmánybíróság Ügyrendje 32. §-ának egységes értelmezéséről

Az Alkotmánybíróság teljes ülése az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 70. § (2) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján az Abtv. és az  Alkotmánybíróság ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat 
egységes értelmezése, valamint a  hatáskörébe tartozó ügyekben benyújtott indítványok egységes kezelése és 
az  Alkotmánybíróság egységes joggyakorlatának kialakítása érdekében – figyelemmel a  felülvizsgálati eljárás, 
a perújítás és az alkotmányjogi panasz viszonyára – meghozta a következő

á l l á s f o g l a l á s t :

I.

 1.  Az  Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 26.  § (1)  bekezdés b)  pontjához,  
27. § b) pontjához és az Alkotmánybíróság ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat (a továbbiakban: 
Ügyrend) 32. § (1) bekezdéséhez
Az Abtv. 27.  § b)  pontja szerinti „jogorvoslati lehetőségeit már kimerítette” fordulat a  rendes jogorvoslati 
lehetőségek igénybevételére vonatkozik, az  indítványozó nem köteles a  felülvizsgálatot és a  perújítást mint 
rendkívüli jogorvoslatokat is kimeríteni. A  folyamatban lévő felülvizsgálati vagy perújítási eljárás ugyanakkor 
az Alkotmánybíróság eljárásának akadálya.
A felülvizsgálati vagy perújítási eljárás befejezése előtt előterjesztett alkotmányjogi panaszt az  egyéb feltételek 
vizsgálata nélkül, egyesbírói eljárásban hozott végzéssel vissza kell utasítani, függetlenül attól, hogy a felülvizsgálati 
vagy perújítási eljárást az  indítványozó vagy más kezdeményezte. Nem kell visszautasítani a  felülvizsgálati 
vagy perújítási eljárás befejezése előtt előterjesztett alkotmányjogi panaszt, ha az  Alkotmánybíróságnak 
hivatalos tudomása van arról, hogy a  felülvizsgálati eljárás az  alkotmányjogi panasz benyújtását követően, de 
az  egyesbírói döntést megelőzően befejeződött. Ilyen esetben a  főtitkár beszerzi az  indítványozó nyilatkozatát  
(indítvány-kiegészítését) arról, hogy a  felülvizsgálati vagy perújítási döntés tartalmának ismeretében a  korábban 
a  jogerős döntéssel szemben előterjesztett alkotmányjogi panaszát fenntartja, illetve kiegészíti-e a  felülvizsgálati 
vagy perújítási döntés vizsgálatára irányuló kérelemmel. Amennyiben az  indítványozó kiterjeszti az alkotmányjogi 
panaszát a  felülvizsgálati vagy perújítási döntésre, de továbbra is vizsgálni kéri a  korábbi, jogerős döntést is, 
az Alkotmánybíróság az alkotmányossági szempontú vizsgálatot a jogerős döntés vonatkozásában is lefolytatja.
A perújítást elrendelő bírósági határozat önálló alkotmányjogi panasszal nem támadható, és a perújítás elrendelése 
esetén a korábban hozott jogerős bírósági határozat elleni alkotmányjogi panaszt vissza kell utasítani. A perújítási 
kérelmet elutasító döntés – ha az  indítványozó a  rendes jogorvoslati lehetőségeit kimerítette – önállóan is 
támadható alkotmányjogi panasszal, de ebben az  esetben az  Alkotmánybíróság csak a  perújítási kérelem 
elutasítását vizsgálja, a jogerős döntést nem.

 2.  Az Abtv. 26. § (1) bekezdéséhez, 27. §-ához és az Ügyrend 32. § (2) bekezdéséhez
Az Abtv. 27. §-a alapján alkotmányjogi panasznak a bírói döntések közül csak a bírósági eljárást – az ügy érdemében 
hozott, vagy egyéb határozattal – befejező döntések ellen van helye.
A bírósági eljárást – egyéb határozattal – befejező bírói döntések minősítése során az Alkotmánybíróság a panasz 
alapjául szolgáló bírósági eljárást (vagy annak valamelyik szakaszát) szabályozó törvényi rendelkezéseket veszi 
alapul.
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Ebből következően az  Ügyrend 32.  § (2)  bekezdésének „is” fordulata, figyelemmel a  (3)  bekezdésben foglaltakra, 
nem zárja ki felülvizsgálati eljárásban hozott más döntések alkotmánybírósági felülvizsgálatát. Az Abtv. előírásaira 
tekintettel az  eljárás során hozott (közbenső) végzések elleni kérelmek tárgyában hozott döntések kivételével 
bármely kúriai felülvizsgálati döntés megtámadható az  Abtv. 26.  § (1)  bekezdése és/vagy 27.  §-a szerinti 
alkotmányjogi panasszal.

 3.  Az Abtv. 27. §-ához és az Ügyrend 32. § (3) bekezdéséhez
Az Ügyrend szabálya kizárja az alkotmányjogi panasszal megtámadható felülvizsgálati döntések köréből a  jogerős 
ítéletet hatályon kívül helyező és az  alsóbb fokú bíróságot új eljárásra utasító kúriai döntéseket. Ilyen esetekben 
az  alapeljárás még folyamatban van, annak lezárultáig a  „jogorvoslati lehetőségek még nincsenek kimerítve”, 
tehát az  alkotmányjogi panaszt ezen esetekben általában vissza kell utasítani. Ez  alól kivételt jelent, tehát nem 
kell visszautasítani az  ilyen döntést támadó alkotmányjogi panaszt, ha az  abban állított alapjogsérelem magával 
a  hatályon kívül helyező és a  hatóságot vagy bíróságot új eljárásra utasító határozattal függ össze. Ilyen eset, ha 
éppen a jogerős döntés hatályon kívül helyezése és az új eljárásra utasítás okoz az indítványozónak alapjogsérelmet, 
miként az  is, ha a Kúria döntése nem enged mérlegelést az alsóbb fokú bíróság, illetve az eljáró hatóság számára 
a meghozandó új határozat tekintetében, vagyis tartalma szerint a hatályon kívül helyező végzést az eljárást lezáró 
döntésnek kell tekinteni.
Szintén helye lehet alkotmányjogi panasznak a  Kúria jogerős bírósági döntést hatályában fenntartó, ugyanakkor 
az eljárt hatóságot új eljárásra utasító döntése ellen, ha az alkotmányjogi panasz kifejezetten e döntés alaptörvény-
ellenességét állítja.

 4. Az Ügyrend 32. § (1) bekezdéséhez
Ha az  indítványozó az  alkotmányjogi panaszát fenntartja, de nem egészíti ki, az  Alkotmánybíróság eljárása során 
hivatalból vizsgálja, hogy az alkotmányossági vizsgálatot kiterjeszti-e a felülvizsgálati eljárásban hozott döntésre.

 5. Az Ügyrend 32. § (2) és (4) bekezdéséhez
Az alkotmányjogi panasz alapján lefolytatott alkotmányossági felülvizsgálat keretében a  Kúria döntésén keresztül 
a  – korábban alkotmányjogi panasszal megtámadott, de a  felülvizsgálati eljárás miatt érdemben nem vizsgált – 
jogerős döntés – a korábbi alkotmányjogi panaszba foglalt kérelemnek megfelelően – akkor is felülvizsgálható, ha 
az indítványozó korábban felülvizsgálati (vagy csatlakozó felülvizsgálati) kérelmet nyújtott be, de azt a Kúria érdemi 
vizsgálat nélkül visszautasította.

II.

 1.  A teljes ülési állásfoglalást az Abtv. 70. § (2) bekezdése alapján a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.

 2.  Jelen teljes ülési állásfoglalást a közzétételkor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Budapest, 2019. november 12.

Dr. Sulyok Tamás s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

 Dr. Balsai István s. k., Dr. Sulyok Tamás s. k.,
 alkotmánybíró az Alkotmánybíróság elnöke,  
  az aláírásban akadályozott  
  Dr. Czine Ágnes  
  alkotmánybíró helyett

 Dr. Dienes-Oehm Egon s. k., Dr. Horváth Attila s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró
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 Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó s. k., Dr. Juhász Imre s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

 Dr. Salamon László s. k., Dr. Schanda Balázs s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

 Dr. Szabó Marcel s. k., Dr. Szalay Péter s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Varga Zs. András s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: XVII/01723/2019.
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 477/2019. (XI. 25.) KE határozata
a bírósági ülnökök soron kívüli választása időpontjának kitűzéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 216.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos 
Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a

Budakörnyéki Járásbíróság,

Dunakeszi Járásbíróság,

Fővárosi Törvényszék,

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság,

Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság,

Pesti Központi Kerületi Bíróság

ülnökeinek soron kívüli választását a  2019. december 1. napja és 2020. február 29. napja közé eső időtartamra 
tűzöm ki.

Budapest, 2019. november 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05154-2/2019.

A Kormány 1663/2019. (XI. 25.) Korm. határozata
a Magyar Unitárius Egyház programjainak és fejlesztéseinek támogatásával összefüggő feladatokról szóló  
1565/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat módosításáról

A Magyar Unitárius Egyház programjainak és fejlesztéseinek támogatásával összefüggő feladatokról szóló 1565/2017. (VIII. 28.)  
Korm. határozat 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1663/2019. (XI. 25.) Korm. határozathoz
„1. melléklet az 1565/2017. (VIII. 28.) Korm. határozathoz

Kedvezményezett

A támogatás 

összege  

(millió forint)

A támogatás célja

Magyar Unitárius Egyház 500,0 A Magyar Unitárius Egyház kolozsvári székházának és más 
ingatlanainak felújítása, a kolozsvári Vallásszabadság Háza 
létrehozásának befejezése

Tordai Unitárius Egyházközség 70,0 A tordai unitárius templom felújítása, valamint nemzetközi 
konferencia, ünnepségek és gálaműsor szervezése

Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet 59,0 A jubileum évében szervezendő regionális ünnepségek, 
közgyűlések, konferenciák, valamint  
a Dávid Ferenc-emlékzarándoklat megszervezése és  
az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet működésének  
és közösségi programjainak támogatása

János Zsigmond Unitárius Kollégium 3,0 Jubileumi rendezvény lebonyolítása

Berde Mózes Unitárius Gimnázium 3,0 Jubileumi rendezvény lebonyolítása

Sepsiszentgyörgyi Unitárius 
Egyházközség

1,0 Dávid Ferenc-emlékszobor állítása Sepsiszentgyörgyön

Sepsiszentgyörgyi Unitárius 
Egyházközség

9,0 A Hagyományos Családsegítő Központ továbbépítése, 
berendezése és felszerelése

Unitárius Lelkészek Országos 
Szövetsége

80,4 Az Unitárius Lelkészek Országos Szövetsége működésének  
és közösségi programjainak támogatása, továbbá kiadványok 
megjelentetése, könyvbemutatók szervezése és Dávid 
Ferenc-emlékszobor állítása Kolozsváron

Magyar Unitárius Egyház 
Magyarországi Egyházkerülete

9,6 Kiadványok megjelentetése

Homoródalmási Unitárius 
Egyházközség

260,0 Egyházi gyermek és ifjúsági táboroztató- és 
konferenciaközpont kialakítása

Délnyugat-Erdélyi Unitárius 
Szórványegyházközség

45,0 A Dévai Zarándokközpont befejezése, továbbá működésének 
és programjainak beindítása

Összesen 1040,0  
”

A Kormány 1664/2019. (XI. 25.) Korm. határozata
az öntözésfejlesztéshez szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért az  öntözési célú vízjogi engedélyezési eljárások gyorsításával, amelynek érdekében felhívja a  nemzeti 

vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, gondoskodjon arról, hogy az  irányítása alatt álló, az  állami 
vagyon kezeléséért felelős társaságok az  öntözési vízjogi engedélyezési eljárásokban való érintettségük esetén 
a hozzájárulásukra vonatkozó döntésüket legfeljebb 45 napon belül hozzák meg;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: 2020. március 31.

 2. felhívja a  belügyminisztert, hogy a  pénzügyminiszter és az  agrárminiszter bevonásával készítsen előterjesztést 
a  Kormány részére a  mezőgazdasági vízszolgáltatási díj mérséklésének lehetséges módjairól, illetve 
a mezőgazdasági vízszolgáltatási támogatási rendszer átalakításáról;
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Felelős: belügyminiszter 
agrárminiszter 
pénzügyminiszter

Határidő: 2020. május 31.
 3. felhívja a  belügyminisztert, hogy a  pénzügyminiszter és a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli 

miniszter bevonásával készítsen előterjesztést a Kormány részére arról, hogy a belügyminiszter által felmért állami 
tulajdonban lévő öntözési célra felhasználható vízgazdálkodási rendszerek közé beékelődő, állami tulajdonú, 
de nem vízügyi igazgatósági kezelésű, valamint nem állami tulajdonú csatornaszakaszok milyen módon kerülhetnek 
a működési területtel érintett vízügyi igazgatóság üzemeltetésébe, és ennek milyen költségvetési igénye van;

Felelős: belügyminiszter 
pénzügyminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2019. december 31.
 4. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy vizsgálja meg az  öntözőberendezések hazai 

gyártásának helyzetét, fejlesztésének lehetőségét, és készítsen a  vizsgálat eredménye alapján előterjesztést 
a Kormány részére.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2020. május 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

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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