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A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2020. (I. 6.) MvM rendelete
a Miniszterelnökséget vezető miniszter által adományozható elismerésekről szóló
15/2015. (III. 11.) MvM rendelet módosításáról
A 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 14. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A Miniszterelnökséget vezető miniszter által adományozható elismerésekről szóló 15/2015. (III. 11.) MvM rendelet
(a továbbiakban: R.) 3. §-a a következő i) ponttal egészül ki:
(A miniszter által adományozandó díjak a következők:)
„i) Értékteremtő Közösségekért díj.”
2. §		
Az R. a következő 6/B. §-sal egészül ki:
„6/B. § (1) Az Értékteremtő Közösségekért díj adományozására vonatkozó javaslatokat bíráló bizottság
(e § alkalmazásában a továbbiakban: bíráló bizottság) fogadja be, véleményezi és rangsorolja.
(2) A bíráló bizottság tagjai:
a) a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár mint a bizottság elnöke,
b) a miniszter által felkért legalább két személy.
(3) Az Értékteremtő Közösségekért díj adományozására vonatkozó javaslattétel lehetőségét és határidejét
tartalmazó felhívást minden évben közzé kell tenni a díj átadásának napját 90 nappal megelőzően.
(4) A bíráló bizottság az Értékteremtő Közösségekért díj adományozására vonatkozó javaslatát az átadás napját
legalább 30 nappal megelőzően a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár útján terjeszti fel
a miniszternek.
(5) A bíráló bizottság tagjai e tevékenységükért díjazásban nem részesülnek. A bíráló bizottság melletti titkársági
feladatok ellátásáról a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár gondoskodik.”
3. §

(1) Az R. 13/A. § (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„(4) A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap.”
(2) Az R. 13/A. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az emlékérem bronzból készült, kör alakú, 70 mm átmérőjű, 5 mm vastag. Előlapját absztrahált életfa ábrázolás
és a „MŐCSÉNYI MIHÁLY-DÍJ” dombornyomású felirat díszíti.”

4. §		
Az R. a következő 17/B. §-sal egészül ki:
„17/B. § (1) Értékteremtő Közösségekért díj (e § alkalmazásában a továbbiakban: díj) adományozható annak
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény 2. § (6) bekezdés b) és c) pontja szerinti szervezetnek, valamint határon túli civil
szervezetnek, amelynek értékteremtő, értékmegőrző tevékenysége példaértékű, valamint annak a természetes
személynek, aki a közösség vagy közösségek ilyen irányú tevékenységét elősegíti, támogatja, vagy munkájával
hozzájárul a civil szervezetek magas színvonalú működéséhez. A díj posztumusz is adományozható.
(2) A díj évente egy szervezet és egy természetes személy részére adományozható.
(3) A díj átadására a civilek napja (február 1.) alkalmából kerül sor.
(4) A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap.
(5) Az emlékérem bronzból készült, kör alakú, átmérője 70 mm, vastagsága 5 mm. Előlapját a civil összefogást
jelképező ábrázolás és az „ÉRTÉKTEREMTŐ KÖZÖSSÉGEKÉRT DÍJ” dombornyomású felirat díszíti.
(6) A díjhoz 1 500 000 Ft összegű pénzjutalom jár. Posztumusz adományozás esetén a díj és a díjjal járó pénzjutalom
átvételére a díjazott özvegye vagy örököse jogosult.”
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5. §		
Az R. 18. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A Miniszteri Elismerő Oklevélhez 800 000 Ft pénzjutalom jár.”
6. §		
Az R. a következő 22. §-sal egészül ki:
„22. § Az Értékteremtő Közösségekért díj 2020. évi adományozásával kapcsolatos felhívást 2020. január 7-ig kell
közzétenni. A 2020. évben az Értékteremtő Közösségekért díj adományozására vonatkozó javaslatait a bíráló
bizottság – a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár útján – legkésőbb az átadás napját
10 nappal megelőzően terjeszti fel a miniszterhez.”
7. §		
Az R.
a)
4. § (1) bekezdésében a „3. § b), e)–h) pontjában” szövegrész helyébe a „3. § b), e)–i) pontjában” szöveg,
b)
4. § (1) bekezdésében az „állami vezetője” szövegrész helyébe a „politikai vagy szakmai felsővezetője” szöveg,
c)
a 12. § (6) bekezdésében az „özvegye, leszármazottja vagy a miniszter által megjelölt más hozzátartozója”
szövegrész helyébe az „özvegye vagy örököse” szöveg,
d)
15. § (6) bekezdésében az „500 000” szövegrész helyébe az „1 000 000” szöveg,
e)
16. § (6) bekezdésében az „500 000” szövegrész helyébe az „1 000 000” szöveg,
f)
17. § (6) bekezdésében az „500 000” szövegrész helyébe az „1 000 000” szöveg
lép.
8. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Gulyás Gergely s. k.
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Az emberi erőforrások minisztere 1/2020. (I. 6.) EMMI rendelete
az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló
26/2016. (IX. 8.) EMMI rendeletnek a Sára Sándor-díj megalapításával összefüggő módosításáról
A 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 92. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet
(a továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdése a következő 21. ponttal egészül ki:
(A miniszter által adományozandó művészeti díjak a kulturális ágazatban a következők:)
„21. Sára Sándor-díj.”
2. §		
Az R. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § A 2020. évben a Sára Sándor-díj adományozására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.”
3. §		
Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
		
		

Dr. Kásler Miklós s. k.,
emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet az 1/2020. (I. 6.) EMMI rendelethez
Az R. 1. melléklet II. Fejezete a következő 7/A. ponttal egészül ki:
„7/A. Sára Sándor-díj
7/A.1. A díj azon 40 év alatti rendezőknek, operatőröknek, illetve forgatókönyvíróknak adományozható, akik
a nemzeti identitás erősödését elősegítő kiemelkedő teljesítményt mutattak fel.
7/A.2. A díj adományozására március 15-e alkalmából kerül sor.
7/A.3. A díjból évente legfeljebb kettő adományozható.
7/A.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait
mérlegelve – négy évre kéri fel.
7/A.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült,
átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Zsin Judit szobrászművész alkotása, első oldalán középen
Sára Sándor domború arcképét ábrázolja, és azon „SÁRA SÁNDOR-DÍJ” félkörívű felirat található.
7/A.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap hússzorosának megfelelő összeg.”
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 1/2020. (I. 6.) KE határozata
államtitkári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény
202. § (2) bekezdése alapján – a miniszterelnök javaslatára – dr. György Istvánt 2020. január 3-ai hatállyal
a Miniszterelnökség államtitkárává kinevezem.
Budapest, 2019. december 20.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. december 23.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/05823-2/2019.

A köztársasági elnök 2/2020. (I. 6.) KE határozata
államtitkári felmentésről és kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény
202. § (2) bekezdése és 205. §-a alapján – a miniszterelnök javaslatára – dr. Tuzson Bencét, a Miniszterelnökség
államtitkárát e megbízatása alól 2020. január 2-ai hatállyal felmentem, egyúttal 2020. január 3-ai hatállyal
a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkárává kinevezem.
Budapest, 2019. december 20.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. december 23.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/05834-2/2019.
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A miniszterelnök 1/2020. (I. 6.) ME határozata
kormánymegbízott felmentéséről
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 207. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva
– a Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára –
dr. György Istvánt, a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat e tisztségéből – államtitkári
kinevezésére tekintettel –
2020. január 2-ai hatállyal
felmentem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
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