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A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 56/2020. (XI. 6.) AM rendelete
egyes borpromóciós rendeletek módosításáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az Európai Unió területén történő borpromóció támogatásáról szóló 2/2020. (II. 28.) AM rendelet
módosítása
1. §

(1) Az Európai Unió területén történő borpromóció támogatásáról szóló 2/2020. (II. 28.) AM rendelet [a továbbiakban:
2/2020. (II. 28.) AM rendelet] 1. § 1. pont a) és b) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában:
akció: olyan tevékenységek összessége, amelyek megvalósítása az Európai Unió területén belül)
„a) egy vagy több helyszínen,
b) egy összefüggő időtartam alatt történik, és”
(2) A 2/2020. (II. 28.) AM rendelet 1. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„2. jogosultsági kritériumok: a 2016/1149/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 7. cikke szerinti feltételek;”

2. §		
A 2/2020. (II. 28.) AM rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Támogatás olyan, az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által elfogadott program
(a továbbiakban: program) végrehajtásának elszámolható költségei után igényelhető, amely a fogyasztók 1. §
4. pontja szerinti tájékoztatását kívánja elősegíteni.”
3. §		
A 2/2020. (II. 28.) AM rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A támogatási keretösszeg 7 000 000 eurónak megfelelő forintösszeg.”
4. §		
A 2/2020. (II. 28.) AM rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti kérelmező kivételével egy természetes vagy jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet
a) az adott benyújtási időszakban csak egy programjavaslatot nyújthat be,
b) e rendelet alapján egy programot hajthat végre, és
c) csak az (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti egy társulásnak lehet tagja.”
5. §		
A 2/2020. (II. 28.) AM rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A módosítás iránti kérelemről a miniszter dönt. A módosított belpiaci promóciós terv a módosítás
elfogadásának napját követő tizenötödik napot követően benyújtott programjavaslatokra vonatkozik.”
6. §

(1) A 2/2020. (II. 28.) AM rendelet 8. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A programjavaslatnak tartalmaznia kell)
„e) az akciók megnevezését és tartalmát, az akciók megvalósításának ütemezését naptári negyedévenként, valamint
az akciókhoz tartozó költségtervet tevékenységenként a 13. § (1) bekezdése szerinti költségtípus megjelölésével,
euróban megállapítva,”
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(2) A 2/2020. (II. 28.) AM rendelet 8. § (2) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(A programjavaslatnak tartalmaznia kell)
„l) az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben nyilvántartott ügyfél-azonosító számot.”
(3) A 2/2020. (II. 28.) AM rendelet 8. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A tevékenységek költségei, valamint a költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg
a szokásos piaci árat, amelyet a kérelmezőnek
a) három, egymástól és a kérelmezőtől független szállítótól vagy szolgáltatótól történő ajánlatkérés keretében
beérkezett, az akció költségtípusát, illetve költségtípusait is alátámasztó részletes ajánlatok alapján vagy
b) a szolgáltatás, illetve a termék egyedisége esetén legalább egy, az akció költségtípusát, illetve költségtípusait is
alátámasztó részletes ajánlattal
kell igazolnia.
(4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti ajánlatot a borágazatban megvalósuló nemzeti támogatási programok
tekintetében az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazása szabályainak megállapításáról
szóló, 2016. április 15-i 2016/1150/EU végrehajtási rendeletben meghatározott értékelőbizottság fogadja el.”
7. §		
A 2/2020. (II. 28.) AM rendelet 9. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A programjavaslathoz mellékelni kell)
„a) a 8. § (2) bekezdés e) pontja szerinti tevékenységhez kapcsolódó, a 8. § (3) bekezdésében foglaltak igazolására
szolgáló dokumentumokat,”
8. §		
A 2/2020. (II. 28.) AM rendelet 10. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A programjavaslat benyújtási határidejét követően nem pótolható a 9. § a) pontjában meghatározott, piaci ár
igazolására szolgáló dokumentum.”
9. §

(1) A 2/2020. (II. 28.) AM rendelet 11. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A benyújtott programjavaslatot a miniszter a jogosultsági kritériumok és az 1. melléklet A oszlopában
meghatározott elsőbbségi kritériumok (a továbbiakban: elsőbbségi kritériumok) teljesülése tekintetében
az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a Magyar Turisztikai Ügynökség és a Magyar
Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) véleményének kikérésével megvizsgálja, és a jogosultsági kritériumoknak
megfelelő programjavaslatot az 1. melléklet B oszlopában meghatározottak szerint pontozza.
(2) Az elsőbbségi kritériumok vonatkozásában az (1) bekezdés alapján elért pontok összegének el kell érnie
az elsőbbségi kritériumokra adható összes pontszám legalább kétharmadát.”
(2) A 2/2020. (II. 28.) AM rendelet 11. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A programjavaslatokat a miniszter az (1) és (2) bekezdés alapján elért pontszámok figyelembevételével
rangsorolja. A miniszternek az egyes elsőbbségi kritériumok adott programjavaslatra vonatkozó pontszámának
meghatározásában mérlegelési jogköre van.”

10. §

(1) A 2/2020. (II. 28.) AM rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A program tartalma a megvalósítási időszak során – a Kincstár által vis maiorként elismert esetet kivéve – egy
alkalommal módosítható. A módosítás iránti kérelmet legkésőbb a program megvalósításának utolsó negyedévét
megelőző év azonos negyedévében lehet benyújtani.”
(2) A 2/2020. (II. 28.) AM rendelet 12. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A miniszter a program időtartamának meghosszabbítására vonatkozó döntését az erre irányuló kérelem
benyújtását követő harminc napon belül közli a kérelmezővel és a Kincstárral.”
(3) A 2/2020. (II. 28.) AM rendelet 12. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) A program költségvetésének módosítása nem eredményezheti a módosított költségvetés összegének
20%-ánál nagyobb mértékű eltérését az eredetileg jóváhagyott program költségvetési összegéhez képest.”

11. §		
A 2/2020. (II. 28.) AM rendelet 13. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A program megvalósítása során kizárólag a következő költségek (a továbbiakban: költségtípusok) támogathatóak:]
„i) PR-tevékenységek, médiamegjelenés, honlap, film, reklám előállításának költségei, amennyiben e költségek
mértéke nem haladja meg a program jóváhagyott teljes költségvetésének 70%-át, és amelyen belül a film és reklám
előállításának költségei együttesen nem haladhatják meg a program jóváhagyott teljes költségvetésének 20%-át;”
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12. §		
A 2/2020. (II. 28.) AM rendelet 14. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(7) Egy adott akció megvalósításának összköltsége az akció programban jóváhagyott költségvetésénél legfeljebb
20%-kal több vagy 30%-kal kevesebb összeggel térhet el (a továbbiakban: költségeltérés). A költségeltérés nem
okozhatja a jóváhagyott költségvetés elszámolható költségeinek növekedését, valamint a 13. § (1) bekezdése
szerinti költségtípusok százalékban meghatározott határértékeinek túllépését.
(8) A költségeltérést indokolni kell. Az indokolást a kifizetési kérelem megküldésével egyidejűleg, az elektronikus
űrlapkitöltő felületen kell csatolni.”
13. §		
A 2/2020. (II. 28.) AM rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § Ez a rendelet
a) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK,
az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i
1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel,
b) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a borágazatban megvalósuló nemzeti támogatási
programok tekintetében történő kiegészítéséről és az 555/2008/EK bizottsági rendelet módosításáról szóló,
2016. április 15-i 2016/1149/EU felhatalmazáson alapuló rendelettel és
c) a borágazatban megvalósuló nemzeti támogatási programok tekintetében az 1308/2013/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet alkalmazása szabályainak megállapításáról szóló, 2016. április 15-i 2016/1150/EU végrehajtási
rendelettel
összhangban álló rendelkezéseket állapít meg.”
14. §		
A 2/2020. (II. 28.) AM rendelet
1.
3. § (4) bekezdésében a „támogatás elszámolható” szövegrész helyébe a „program elszámolható” szöveg,
2.
3. § (5) bekezdésében a „3 000 000 eurónak” szövegrész helyébe a „400 000 eurónak” szöveg,
3.
6. § (1) bekezdésében az „az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szövegrész helyébe
az „a miniszter” szöveg,
4.
7. § (1) bekezdésében és 12. § (5) bekezdés a) pontjában a „programjavaslat” szövegrész helyébe a „program”
szöveg,
5.
10. § (2) bekezdés d) pontjában a „feltételekre” szövegrész helyébe a „kritériumokra” szöveg,
6.
11. § (3) bekezdés b) pontjában a „2021. január 31-éig” szövegrész helyébe a „2021. március 12-ig” szöveg,
7.
11. § (3) bekezdés záró szövegrészében, 11. § (4) bekezdésében, 12. § (5) bekezdés b) pontjában és 17. § (4) és
(5) bekezdésében a „feltételek” szövegrész helyébe a „kritériumok” szöveg,
8.
11. § (5) bekezdésében a „jóváhagyott programjavaslat” szövegrész helyébe a „programjavaslat” szöveg,
a „megküldi” szövegrész helyébe a „küldi meg” szöveg,
9.
12. § (7) bekezdésében a „megadottnak” szövegrész helyébe a „jóváhagyottnak” szöveg,
10.
12. § (8) bekezdésében az „A meghosszabbítás” szövegrész helyébe az „A program időtartamának
meghosszabbítása” szöveg,
11.
12. § (10) bekezdésében az „akciók költségeinek” szövegrész helyébe az „akciók elszámolható költségeinek”
szöveg,
12.
12. § (11) bekezdésében a „minden költségtípus” szövegrész helyébe a „minden egyes költségtípus” szöveg,
13.
12. § (13) bekezdésében a „programjavaslat eredeti elbírálásának szabályai” szövegrész helyébe
a „programjavaslat elbírálására vonatkozó szabályok” szöveg,
14.
13. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „támogathatóak” szövegrész helyébe a „számolhatók el” szöveg,
15.
13. § (1) bekezdés a) pontjában az „amely nem haladhatja meg az adott akcióra e költségek nélkül igényelt és
kifizetett támogatási összeg 10%-át” szövegrész helyébe az „amennyiben e költségek összértéke nem haladja
meg az adott akcióra elszámolható összes egyéb költség összegének 5%-át” szöveg,
16.
13. § (1) bekezdés b), c) és f ) pontjában az „amelynek mértéke nem haladhatja meg a program teljes”
szövegrész helyébe az „amennyiben e költségek mértéke nem haladja meg a program jóváhagyott teljes”
szöveg,
17.
13. § (1) bekezdés d), h) és k) pontjában az „amelyek mértéke nem haladhatja meg a program teljes”
szövegrész helyébe az „amennyiben e költségek mértéke nem haladja meg a program jóváhagyott teljes”
szöveg,
18.
13. § (1) bekezdés e) pontjában a „teljes” szövegrész helyébe a „jóváhagyott teljes” szöveg,
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19.

20.

21.

22.
23.
24.

25.

26.
lép.
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13. § (1) bekezdés g) pontjában az „amelyek mértéke nem haladhatja meg a program teljes költségvetésének
40%-át” szövegrész helyébe az „amennyiben e költségek mértéke nem haladja meg a program jóváhagyott
teljes költségvetésének 15%-át” szöveg,
13. § (1) bekezdés j) pontjában az „amelynek összesített mértéke nem haladhatja meg a program teljes”
szövegrész helyébe az „amennyiben e költségek összesített mértéke nem haladja meg a program jóváhagyott
teljes” szöveg,
13. § (1) bekezdés l) pontjában az „amelyek nem haladhatják meg az adott akcióra e költségek nélkül igényelt
és kifizetett támogatási összeg 4%-át” szövegrész helyébe az „amennyiben e költségek mértéke nem haladja
meg az adott akcióra elszámolható összes egyéb költség összegének 2%-át” szöveg,
14. § (1) bekezdésében a „programjavaslatban” szövegrész helyébe a „programban” szöveg, a „megvalósított”
szövegrész helyébe a „megvalósítani kívánt” szöveg,
14. § (4) bekezdésében a „nem megküldött” szövegrész helyébe a „meg nem küldött” szöveg,
15. § (9) bekezdés a) pontjában a „támogatási törvény” szövegrész helyébe a „mezőgazdasági,
agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény” szöveg,
16. § (1) bekezdésében a „beérkezésének napját megelőzően utoljára megállapított” szövegrész helyébe
a „benyújtásának napját megelőző hónapban utoljára közzétett, a benyújtás hónapjának első napján
érvényes” szöveg,
17. § (4) bekezdésében és 1. melléklet A:1 mezőjében a „feltétel” szövegrész helyébe a „kritériumok” szöveg

15. §		
Hatályát veszti a 2/2020. (II. 28.) AM rendelet
a)
4. § (3) bekezdése,
b)
8. § (1) bekezdés záró szövegrészében az „azzal, hogy a programjavaslat benyújtási napjának
a programjavaslat postára adásának napját kell tekinteni” szövegrész.

2. A harmadik országokban történő borpromóció támogatásáról szóló 3/2020. (II. 28.) AM rendelet
módosítása
16. §		
A harmadik országokban történő borpromóció támogatásáról szóló 3/2020. (II. 28.) AM rendelet [a továbbiakban:
3/2020. (II. 28.) AM rendelet] 1. § 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:
akció: olyan tevékenységek összessége, amelyek)
„b) megvalósítása a 2. §-ban meghatározott országokban vagy Magyarországon egy vagy több helyszínen, egy
összefüggő időtartam alatt történik;”
17. §		
A 3/2020. (II. 28.) AM rendelet 1. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„2. jogosultsági kritériumok: az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a borágazatban
megvalósuló nemzeti támogatási programok tekintetében történő kiegészítéséről és az 555/2008/EK bizottsági
rendelet módosításáról szóló, 2016. április 15-i 2016/1149/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet
(a továbbiakban: 2016/1149/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet) 10. cikke szerinti feltételek;”
18. §		
A 3/2020. (II. 28.) AM rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A támogatási keretösszeg 7 000 000 eurónak megfelelő forintösszeg.”
19. §		
A 3/2020. (II. 28.) AM rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti kérelmező kivételével egy természetes vagy jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet
a) az adott benyújtási időszakban csak egy programjavaslatot nyújthat be,
b) e rendelet alapján egy programot hajthat végre, és
c) csak az (1) bekezdés b), c) vagy e) pontja szerinti egy társulásnak lehet tagja.”
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20. §		
A 3/2020. (II. 28.) AM rendelet 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A módosítás iránti kérelemről a miniszter dönt. A módosított külpiaci promóciós terv a módosítás elfogadásának
napját követő tizenötödik napot követően benyújtott programjavaslatokra vonatkozik.”
21. §

(1) A 3/2020. (II. 28.) AM rendelet 8. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A programjavaslatnak tartalmaznia kell)
„e) az akciók megnevezését és tartalmát, az akciók megvalósításának ütemezését naptári negyedévenként, valamint
az akciókhoz tartozó költségtervet tevékenységenként a 13. § (1) bekezdése szerinti költségtípus megjelölésével,
euróban megállapítva,”
(2) A 3/2020. (II. 28.) AM rendelet 8. § (2) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(A programjavaslatnak tartalmaznia kell)
„l) az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben nyilvántartott ügyfél-azonosító számot.”
(3) A 3/2020. (II. 28.) AM rendelet 8. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A tevékenységek költségei, valamint a költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg
a szokásos piaci árat, amelyet a kérelmezőnek
a) három, egymástól és a kérelmezőtől független szállítótól vagy szolgáltatótól történő ajánlatkérés keretében
beérkezett, az akció költségtípusát, illetve költségtípusait is alátámasztó részletes ajánlatok alapján vagy
b) a szolgáltatás, illetve a termék egyedisége esetén legalább egy, az akció költségtípusát, illetve költségtípusait is
alátámasztó részletes ajánlattal
kell igazolnia.
(4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti ajánlatot a borágazatban megvalósuló nemzeti támogatási programok
tekintetében az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazása szabályainak megállapításáról
szóló, 2016. április 15-i 2016/1150/EU végrehajtási rendeletben meghatározott értékelőbizottság fogadja el.”

22. §		
A 3/2020. (II. 28.) AM rendelet 9. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A programjavaslathoz mellékelni kell)
„a) a 8. § (2) bekezdés e) pontja szerinti tevékenységhez kapcsolódó, a 8. § (3) bekezdésében foglaltak igazolására
szolgáló dokumentumokat,”
23. §		
A 3/2020. (II. 28.) AM rendelet 10. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A programjavaslat benyújtási határidejét követően nem pótolható a 9. § a) pontjában meghatározott, piaci ár
igazolására szolgáló dokumentum.”
24. §

(1) A 3/2020. (II. 28.) AM rendelet 11. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A benyújtott programjavaslatot a miniszter a jogosultsági és az 1. melléklet A oszlopában meghatározott
elsőbbségi kritériumok (a továbbiakban: elsőbbségi kritériumok) teljesülése tekintetében a Hegyközségek Nemzeti
Tanácsa, az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a Magyar Turisztikai Ügynökség
és a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) véleményének kikérésével megvizsgálja, és a jogosultsági
kritériumoknak megfelelő programjavaslatot az 1. melléklet B oszlopában meghatározottak szerint pontozza.
(2) Az elsőbbségi kritériumok vonatkozásában az (1) bekezdés alapján elért pontok összegének el kell érnie
az elsőbbségi kritériumokra adható összes pontszám legalább kétharmadát.
(2) A 3/2020. (II. 28.) AM rendelet 11. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A programjavaslatokat a miniszter az (1) és (2) bekezdés alapján elért pontszámok figyelembevételével
rangsorolja. A miniszternek az egyes elsőbbségi kritériumok adott programjavaslatra vonatkozó pontszámának
meghatározásában mérlegelési jogköre van.”

25. §

(1) A 3/2020. (II. 28.) AM rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A program tartalma a megvalósítási időszak során – a Kincstár által vis maiorként elismert esetet kivéve – egy
alkalommal módosítható. A módosítás iránti kérelmet legkésőbb a program megvalósításának utolsó negyedévét
megelőző év azonos negyedévében lehet benyújtani.”
(2) A 3/2020. (II. 28.) AM rendelet 12. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A miniszter a program időtartamának meghosszabbítására vonatkozó döntését az erre irányuló kérelem
benyújtását követő harminc napon belül közli a kérelmezővel és a Kincstárral.”
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(3) A 3/2020. (II. 28.) AM rendelet 12. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) A program költségvetésének módosítása nem eredményezheti a módosított költségvetés összegének
20%-ánál nagyobb mértékű eltérését az eredetileg jóváhagyott program költségvetési összegéhez képest.”
26. §

(1) A 3/2020. (II. 28.) AM rendelet 13. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A program megvalósítása során kizárólag a következő költségek (a továbbiakban: költségtípusok) támogathatóak:]
„i) PR-tevékenységek, médiamegjelenés, honlap, film, reklám előállításának költségei, amennyiben e költségek
mértéke nem haladja meg a program jóváhagyott teljes költségvetésének 70%-át, és amelyen belül a film és reklám
előállításának költségei együttesen nem haladhatják meg a program jóváhagyott teljes költségvetésének 20%-át;”
(2) A 3/2020. (II. 28.) AM rendelet 13. § (1) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A program megvalósítása során kizárólag a következő költségek (a továbbiakban: költségtípusok) támogathatóak:]
„m) a célországban megjelenő sajtótermékek szerzői, az európai uniós borok megismertetését elősegítő
célországbeli szervezetek, társaságok képviselői, célországbeli szakértők, véleményformálók számára váltott
business osztályra szóló repülőjegy és beutaztatásához kapcsolódó költségek, utazási költségek a b) pont
bb)–be) alpontja szerint, amennyiben e költségek mértéke nem haladja meg a program jóváhagyott teljes
költségvetésének 15%-át; és”
(3) A 3/2020. (II. 28.) AM rendelet 13. § (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:
[A program megvalósítása során kizárólag a következő költségek (a továbbiakban: költségtípusok) támogathatóak:]
„n) a célországban megjelenő sajtótermékek szerzői, az európai uniós borok megismertetését elősegítő
célországbeli szervezetek, társaságok képviselői, célországbeli szakértők, véleményformálók szállás- és étkezési
költségei, amennyiben e költségek mértéke nem haladja meg a program jóváhagyott teljes költségvetésének
20%-át.”

27. §		
A 3/2020. (II. 28.) AM rendelet 14. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Egy adott akció megvalósításának összköltsége az akció programban jóváhagyott költségvetésénél legfeljebb
20%-kal több vagy 30%-kal kevesebb összeggel térhet el (a továbbiakban: költségeltérés). A költségeltérés nem
okozhatja a jóváhagyott költségvetés elszámolható költségeinek növekedését, valamint a 13. § (1) bekezdése
szerinti költségtípusok százalékban meghatározott határértékeinek túllépését.”
28. §		
A 3/2020. (II. 28.) AM rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § Ez a rendelet
a) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK,
az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i
1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel,
b) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a borágazatban megvalósuló nemzeti támogatási
programok tekintetében történő kiegészítéséről és az 555/2008/EK bizottsági rendelet módosításáról szóló,
2016. április 15-i 2016/1149/EU felhatalmazáson alapuló rendelettel és
c) a borágazatban megvalósuló nemzeti támogatási programok tekintetében az 1308/2013/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet alkalmazása szabályainak megállapításáról szóló, 2016. április 15-i 2016/1150/EU végrehajtási
rendelettel
összhangban álló rendelkezéseket állapít meg.”
29. §		
A 3/2020. (II. 28.) AM rendelet
1.
1. § 1. pont a) alpontjában a „megfelelnek” szövegrész helyébe a „megvalósítják” szöveg, a „valamelyikének”
szövegrész helyébe a „valamelyikét” szöveg,
2.
2. §-ában az „olyan program megvalósításához igényelhető” szövegrész helyébe az „olyan, a miniszter által
elfogadott program (a továbbiakban: program) végrehajtásának elszámolható költségei után igényelhető”
szöveg,
3.
3. § (4) bekezdésében a „támogatás elszámolható” szövegrész helyébe a „program elszámolható” szöveg,
4.
3. § (5) bekezdésében a „750 000 eurónak” szövegrész helyébe a „400 000 eurónak” szöveg,
5.
7. § (1) bekezdésében és 12. § (5) bekezdés a) pontjában a „programjavaslat” szövegrész helyébe a „program”
szöveg,
6.
10. § (2) bekezdés d) pontjában a „feltételekre” szövegrész helyébe a „kritériumokra” szöveg,
7.
11. § (3) bekezdés b) pontjában a „2021. január 31-ig” szövegrész helyébe a „2021. március 12-ig” szöveg,
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.
26.
27.

28.

29.
30.
lép.

11. § (3) bekezdés záró szövegrészében az „elsőbbségi feltételek” szövegrész helyébe a „(2a) bekezdés” szöveg,
11. § (4) bekezdésében, 12. § (5) bekezdés b) pontjában, valamint 17. § (4) és (5) bekezdésében a „feltételek”
szövegrész helyébe a „kritériumok” szöveg,
11. § (5) bekezdésében a „jóváhagyott programjavaslat” szövegrész helyébe a „programjavaslat” szöveg,
a „megküldi” szövegrész helyébe a „küldi meg” szöveg,
12. § (7) bekezdésében a „megadottnak” szövegrész helyébe a „jóváhagyottnak” szöveg,
12. § (8) bekezdésében az „A meghosszabbítás” szövegrész helyébe az „A program időtartamának
meghosszabbítása” szöveg,
12. § (10) bekezdésében az „akciók költségeinek” szövegrész helyébe az „akciók elszámolható költségeinek”
szöveg,
12. § (11) bekezdésében a „minden költségtípus” szövegrész helyébe a „minden egyes költségtípus” szöveg,
12. § (13) bekezdésében a „programjavaslat eredeti elbírálásának szabályai” szövegrész helyébe
a „programjavaslat elbírálására vonatkozó szabályok” szöveg,
13. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „támogathatóak” szövegrész helyébe a „számolhatók el” szöveg,
13. § (1) bekezdés a) pontjában az „amelyek összértéke nem haladhatja meg az adott akcióra e költségek
nélkül igényelt és kifizetett támogatási összeg 10%-át” szövegrész helyébe az „amennyiben e költségek
összértéke nem haladja meg az adott akcióra elszámolható összes egyéb költség összegének 5%-át” szöveg,
13. § (1) bekezdés b), f ) pontjában az „amelynek mértéke nem haladhatja meg a program teljes” szövegrész
helyébe az „amennyiben e költségek mértéke nem haladja meg a program jóváhagyott teljes” szöveg,
13. § (1) bekezdés c) pontjában az „amelynek együttes mértéke nem haladhatja meg a program teljes”
szövegrész helyébe az „amennyiben e költségek együttes mértéke nem haladja meg a program jóváhagyott
teljes” szöveg,
13. § (1) bekezdés d), h) és k) pontjában az „amelyek mértéke nem haladhatja meg a program teljes”
szövegrész helyébe az „amennyiben e költségek mértéke nem haladja meg a program jóváhagyott teljes”
szöveg,
13. § (1) bekezdés e) pontjában a „teljes” szövegrész helyébe a „jóváhagyott teljes” szöveg,
13. § (1) bekezdés g) pontjában az „amelyek mértéke nem haladhatja meg a program teljes költségvetésének
40%-át” szövegrész helyébe az „amennyiben e költségek mértéke nem haladja meg a program jóváhagyott
teljes költségvetésének 15%-át” szöveg,
13. § (1) bekezdés j) pontjában az „amelynek összesített mértéke nem haladhatja meg a program teljes”
szövegrész helyébe az „amennyiben e költségek összesített mértéke nem haladja meg a program jóváhagyott
teljes” szöveg,
13. § (1) bekezdés l) pontjában az „amelyek mértéke nem haladhatja meg az adott akcióra e költségek nélkül
igényelt és kifizetett támogatási összeg 4%-át; és” szövegrész helyébe az „amennyiben e költségek mértéke
nem haladja meg az adott akcióra elszámolható összes egyéb költség összegének 2%-át;” szöveg,
14. § (1) bekezdésében a „programjavaslatban” szövegrész helyébe a „programban” szöveg, a „megvalósított”
szövegrész helyébe a „megvalósítani kívánt” szöveg,
14. § (4) bekezdésében a „nem megküldött” szövegrész helyébe a „meg nem küldött” szöveg,
15. § (11) bekezdés a) pontjában a „támogatási törvény” szövegrész helyébe a „mezőgazdasági,
agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény” szöveg,
16. § (1) bekezdésében a „beérkezésének napját megelőzően utoljára megállapított” szövegrész helyébe
a „benyújtásának napját megelőző hónapban utoljára közzétett, a benyújtás hónapjának első napján
érvényes” szöveg,
17. § (4) bekezdésében és 1. melléklet A:1 mezőjében a „feltétel” szövegrész helyébe a „kritériumok” szöveg,
1. melléklet B:9 mezőjében az „5” szövegrész helyébe a „10” szöveg

30. §		
Hatályát veszti a 3/2020. (II. 28.) AM rendelet
a)
4. § (3) bekezdése,
b)
8. § (1) bekezdés záró szövegrészében az „azzal, hogy a programjavaslat benyújtási napjának
a programjavaslat postára adásának napját kell tekinteni” szövegrész.
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3. A közösségi agrármarketing támogatások felhasználásának részletes feltételeiről szóló
59/2016. (IX. 14.) FM rendelet módosítása
31. §		
Hatályát veszti a közösségi agrármarketing támogatások felhasználásának részletes feltételeiről szóló 59/2016.
(IX. 14.) FM rendelet 4. § (6) bekezdése.

4. Záró rendelkezések
32. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
33. §		
Ez a rendelet
a)
a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK,
az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i
1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel,
b)
az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a borágazatban megvalósuló nemzeti
támogatási programok tekintetében történő kiegészítéséről és az 555/2008/EK bizottsági rendelet
módosításáról szóló, 2016. április 15-i 2016/1149/EU felhatalmazáson alapuló rendelettel és
c)
a borágazatban megvalósuló nemzeti támogatási programok tekintetében az 1308/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazása szabályainak megállapításáról szóló, 2016. április 15-i
2016/1150/EU végrehajtási rendelettel
összhangban álló rendelkezéseket állapít meg.
		

Dr. Nagy István s. k.,

		

agrárminiszter

A honvédelmi miniszter 16/2020. (XI. 6.) HM rendelete
az adómentességi igazolások kiállításával kapcsolatos eljárási szabályokról
A Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén
felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes
rendelkezésekről szóló 2011. évi XXXIV. törvény 17. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladatés hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket
rendelem el:
1. §

(1) E rendelet rendelkezéseit
a)
a Magyarország területén szolgálati céllal tartózkodó, az Észak-atlanti Szerződés Szervezete tagállamának
fegyveres erejét az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 107. §
(1) bekezdés c) pontja alapján megillető általános forgalmi adó alóli mentesség, valamint a jövedéki adóról
szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 9. § (1) bekezdés i)–j) pontja, 12. § c), g) és i) pontja, 13. §
(6) bekezdése alapján megillető jövedéki adó alóli mentesség,
b)
a Magyarország területén szolgálati céllal tartózkodó, a Békepartnerség részes államainak fegyveres erejét
az 1995. évi CII. törvénnyel kihirdetett, az Észak-atlanti Szerződés részes államai és a „Békepartnerség” más
résztvevő államai közötti, fegyveres erőik jogállásáról szóló Megállapodás és annak Kiegészítő Jegyzőkönyve
alapján, a fegyveres erő és polgári állomány szolgálati járműveiben, légi járműveiben és hajóiban felhasznált
üzemanyag-, olaj- és kenőanyag-ellátás tekintetében, a Jöt. 9. § (1) bekezdés i)–j) pontja és 12. § c), g) és
i) pontja szerint megillető jövedéki adó alóli, valamint az Áfa tv. 107. § (5) bekezdése alapján megillető
általános forgalmi adó alóli mentesség,
c)
az 1999. évi CXVI. törvénnyel kihirdetett, az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi katonai
parancsnokságok jogállásáról, Párizsban, 1952. augusztus 28-án készült Jegyzőkönyv I. cikk b) vagy c) pontja
vagy XIV. cikke hatálya alá tartozó, vagy nemzetközi szerződésben nemzetközi katonai parancsnokság
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jogállással felállított nemzetközi katonai szervezetet a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal
tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi
katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes
rendelkezésekről szóló 2011. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Küfe tv.) 14. § (1) bekezdésében foglaltak
szerint hivatalos célú termékbeszerzés vagy szolgáltatás igénybevétele tekintetében megillető általános
forgalmi adó és jövedéki adó alóli mentesség,
d)
a 2019. évi LI. törvénnyel kihirdetett, a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya
közötti, a védelmi együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: DCA) XVI. cikke alapján
az Amerikai Egyesült Államok fegyveres erőit megillető általános forgalmi adó és jövedéki adó alóli,
az egyes, az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintő kiváltságok, kedvezmények és mentességek
érvényesítésének végrehajtásáról szóló 11/2010. (III. 31.) PM rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott
mentességi státusz,
e)
az USA vállalkozókat a DCA XVI. cikke alapján megillető általános forgalmi adó és jövedéki adó alóli, a Küfe tv.
15. §-ában meghatározott mentességi státusz, illetve hivatalos cél és
f)
az Amerikai Egyesült Államok fegyveres erőinek tagjait és hozzátartozóit a DCA XVII. cikke alapján megillető
általános forgalmi adó és jövedéki adó alóli, a Küfe tv. 16. §-ában meghatározott mentességi státusz, illetve
személyes cél
igazolására irányuló eljárásokban kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének tagállamai, valamint a Békepartnerség
részes államai fegyveres erőinek a Jöt. 9. § (1) bekezdés i)–j) pontja, 12. § c) és i) pontja, valamint 13. § (6) bekezdése
alapján a Magyar Honvédség által saját készletéből kiszolgált üzemanyagok és kenőanyagok adómentes
kitárolásához kapcsolódó igazolási eljárásra.
2. §		
Az adómentességi igazolás kiállítására – a jogosult e rendeletben meghatározott kérelme alapján – a honvédelmi
szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.)
Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés a) és c) pontja szerinti, a pénzügyi és számviteli feladatok központosított
végrehajtására kijelölt szervezet vezetője jogosult.
3. §

(1) Az adómentességi igazolás kiállítása iránti kérelmet
a)
az 1. § (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott esetben a Magyarország területén szolgálati céllal
tartózkodó, a Küfe tv. 4. § (1) bekezdése alapján nyilvántartásba vett külföldi fegyveres erő vagy nemzetközi
katonai parancsnokság képviselője,
b)
az 1. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott USA vállalkozók esetében a vállalkozás képviselője
szerződésenként,
c)
az 1. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott esetben az adómentességre jogosult személy
jogosult benyújtani.
(2) Az adómentességi igazolás kiállítása iránti kérelem mintáját
a)
az 1. § (1) bekezdés a)–e) pontjában foglalt esetek tekintetében az 1. melléklet,
b)
az 1. § (1) bekezdés f ) pontjában foglalt eset tekintetében a 2. melléklet
tartalmazza.

4. §		
Az adómentességi igazolást az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített formanyomtatványon kell kiállítani.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. §		
Hatályát veszti az egyes külföldi fegyveres erőket, nemzetközi katonai parancsnokságokat és azok állományát
megillető egyes adómentességek fennálltának igazolásával kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 5/2013. (VII. 3.)
HM rendelet.
		
		

Dr. Benkő Tibor s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 16/2020. (XI. 6.) HM rendelethez

1. melléklet a …/2020. (… …) HM rendelethez

KÉRELEM ADÓMENTESSÉGI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA IRÁNT
– külföldi fegyveres erők, nemzetközi katonai parancsnokságok és USA vállalkozók részére –
REQUEST FOR TAX EXEMPTION CERTIFICATE
– for foreign armed forces, international military headquarters and U.S. contractors –
Part 1 – Request 1. rész – Kérelem
1. Serial No. of International Military Residence
Certificate *
Nemzetközi katonai tartózkodási igazolás száma
Copy of this document is required
A dokumentum másolata szükséges
2. Full Name of the
□ Unit (foreign armed force)**
□ International Military HQ**
□ U.S. contractor**
Fegyveres erő/nemzetközi katonai parancsnokság/
USA vállalkozó teljes neve
country ország
3. Unit/International Military HQ/ U.S. contractor
postal code irányítószám
address in home country
city város
Fegyveres erő/Nemzetközi Katonai Parancsnokság/
street, road etc. utca, út, stb.
USA vállalkozó címe
house nr., other data házszám, egyéb adat
full name teljes
neve
4. Invoiced Organization’s
country ország
(if it is different from box 3)
postal code irányítószám
(No PO BOX address!)
and address
city város
Szervezet számlázási
címe
street, road etc. utca, út
house nr., other data házszám, egyéb adat
5. Requested exemption period - Mentesség
year év
month hónap
day nap
időtartama
from
(in case of exercise MUST NOT EXCEED 90 DAYS) -tól
(gyakorlat esetén nem haladhatja meg a 90 napot)
(duration of the contract in case of U.S.
until
Contractor) (USA vállalkozó esetén a szerződés
-ig
érvényességi ideje)
□ VAT exemption Áfa mentesség
6. Purpose of exemption mentesség célja
□ Excise duties exemption Jövedéki adó mentesség

4
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In case of armed
forces and military
HQ:
Name of
exercise/military
movement

7. The purpose of the stay
tartózkodás célja

Fegyveres erő
és katonai
parancsnokság
esetében:
gyakorlat/katonai
áthaladás
megnevezése

In case of U.S.
Contractor:
Name of the project,
name of contracting
parties and
contract’s number
projekt neve,
szerződő felek neve
és szerződés száma
8. Number of certificates needed – szükséges
mentességi igazolások száma
(One certificate is needed for each purchase or
vendor including HDF units.)
9. Way of handover – takeover átadás-átvétel
módja
10. Unit/HQ/U.S.
Contractor Point of
Contact
Kapcsolattartó személy

name neve
title beosztása
(finance or S4)
e-mail address
e-mail címe

11. Date of request kérelmezés dátuma
12. Requester’s
kérelmező

name and signature
neve és aláírása
title beosztása

□ by mail to the address in box 2* postai úton
□ personal takeover at HUN MoD* személyesen
□ via/by embassy/ODC* hivatali úton

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 241. szám
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Part 2/A – Certification for foreign armed forces, international military headquarters ***
2/A rész – Igazolás külföldi fegyveres erők, nemzetközi katonai parancsnokságok részére
□ Hereby I acknowledge that this unit/HQ stays no longer than 90 days in Hungary.
Ezúton igazolom, hogy ez a katonai alakulat/nemzetközi katonai parancsnokság nem tartózkodik 90 napot
meghaladó ideig Magyarországon.
name/signature neve
és aláírása
(Signature of the
authorized person of
The authorized person’s the Embassy/
A felhatalmazott személy Commander
of the unit/ )
title beosztása
Part 2/B – Certification for U.S. Contractors 2/B rész – Igazolás USA vállalkozók részére
□ Hereby I acknowledge that this U.S. contractor acts by, for, or on behalf of U.S. forces in Hungary
Ezúton igazolom, hogy jelen USA vállalkozó az amerikai haderő által vagy javára jár el.
name/signature
neve/aláírása
(Signature of the
The authorized person’s authorized person of
the Embassy/ODC)
felhatalmazott személy
title beosztása
In case of U.S. Contractor: Hungarian tax
identification number (if it is applicable)
magyar adóazonosító szám (ha az USA vállalkozó
rendelkezik vele)

* Applicable only in case of more than 90 days deployment in Hungary. Csak 90 napot meghaladó Magyarországon történő tartózkodás esetén.
** Mark X or delete the incorrect lines! Jelölje X-szel a megfelelő sort!
*** Not applicable if the requester has an International Military Residence Certificate. Nem alkalmazható, ha a kérelmező rendelkezik nemzetközi katonai
tartózkodási igazolvánnyal.
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2. melléklet a …/2020. (… …) HM rendelethez

2. melléklet a 16/2020. (XI. 6.) HM rendelethez

KÉRELEM ADÓMENTESSÉGI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA IRÁNT
– külföldi fegyveres erők állománya és jogosult hozzátartozóik részére –
REQUEST FOR TAX EXEMPTION CERTIFICATE
– for members of foreign armed forces and their eligible dependants –
1.

2.

Serial No. of International Military
Residence Card Nemzetközi katonai
tartózkodási igazolvány száma
Copy of this document is required
A dokumentum másolata szükséges
Eligible person Jogosult személy

Family name Családi név:
First name Keresztnév:
Rank Rendfokozat:
Nationality Állampolgárság:
Phone/e-mail address Telefon/e-mail cím:

Permanent address (country, town, street, postal code)
Állandó címe (ország, város, utca, irányítószám):

Accommodation correspondence Elhelyezési hely levelezési címe:

3.

4.

The requested certificate is to be
valid from/to
and has the following purpose1
Az igényelt mentességi igazolás
érvényességi ideje és célja

year év

month hónap

day nap

from –tól
until -ig
□ VAT exemption Áfa mentesség
□ Excise duties refund Jövedéki adó visszaigénylés

Number of exemption certificates
needed for this period of time Az
igényelt mentességi igazolások száma
Date of issue Kiállítás dátuma
………. year/év

Signature of the eligible person submitting the request
az igényt benyújtó jogosult aláírása

___________________________
1

Please sign X for the requested purpose./Jelölje X-szel az igényelt mentesség célját!

month/hó

day/nap

7653

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 241. szám

IX. Határozatok tára

A köztársasági elnök 509/2020. (XI. 6.) 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. Szeberényiné dr. Burus Gyöngyit 2021. március 19-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2020. október 26.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04082-2/2020.

A köztársasági elnök 510/2020. (XI. 6.) 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. Seres Zsuzsanna Júliát 2021. április 14-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2020. október 26.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04082-3/2020.

A köztársasági elnök 511/2020. (XI. 6.) 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. Gergely István Pált 2021. április 16-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2020. október 26.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04082-4/2020.
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A köztársasági elnök 512/2020. (XI. 6.) 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. Koday Zsuzsannát 2021. április 19-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2020. október 26.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04082-5/2020.

A köztársasági elnök 513/2020. (XI. 6.) 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. Szöllősi Gáborné dr. Lencsés Máriát 2021. április 19-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2020. október 26.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04082-6/2020.

A köztársasági elnök 514/2020. (XI. 6.) 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 dr. Sinka Ildikó Juditot 2021. március 15-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2020. október 26.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04082-7/2020.
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A köztársasági elnök 515/2020. (XI. 6.) 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 dr. Sipter Katalint 2021. április 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2020. október 26.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04082-8/2020.

A köztársasági elnök 516/2020. (XI. 6.) 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 – dr. Pongrácz Zoltán
Tamást a 2020. november 1. napjától 2023. október 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2020. október 26.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04082-9/2020.

A köztársasági elnök 517/2020. (XI. 6.) 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 – dr. Biró Attilát
2020. november 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2020. október 26.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04082-10/2020.
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A köztársasági elnök 518/2020. (XI. 6.) 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 – dr. Kalmár Juditot
2020. november 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2020. október 26.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04082-11/2020.

A köztársasági elnök 519/2020. (XI. 6.) 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 – Kanyáriné dr. Tuska
Marianna Andreát 2020. november 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2020. október 26.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04082-12/2020.

A köztársasági elnök 520/2020. (XI. 6.) 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 – dr. Novák Zsófiát
2020. november 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2020. október 26.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04082-13/2020.
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A köztársasági elnök 521/2020. (XI. 6.) 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 – dr. Plausin Évát
2020. november 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2020. október 26.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04082-14/2020.

A köztársasági elnök 522/2020. (XI. 6.) 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 – Vámosiné dr. Marunák
Ágnest 2020. november 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2020. október 26.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04082-15/2020.

A köztársasági elnök 523/2020. (XI. 6.) 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 – dr. Zöldi Júliát
2020. november 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2020. október 26.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04082-16/2020.
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A köztársasági elnök 524/2020. (XI. 6.) 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 – dr. Lakatos Dánielt
a 2020. november 1. napjától 2023. október 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2020. október 26.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04096-2/2020.

A köztársasági elnök 525/2020. (XI. 6.) 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 – dr. Molnár Dalmát
a 2020. november 1. napjától 2023. október 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2020. október 26.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04096-3/2020.
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