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I. Utasítások

Az emberi erőforrások minisztere 22/2018. (XI. 9.) EMMI utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § 
(1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:

1. §  A  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdése alapján a Liget Budapest projekttel kapcsolatos feladatok 
ellátására és a  Magyar Állami Operaház folyamatban lévő beruházásai megvalósításának és tervezett beruházásai 
előkészítésének (a továbbiakban: Operaház beruházások) irányítására 2018. november 1. napjától 2019. április 30. 
napjáig dr. Baán Lászlót a  Városliget fejlesztéséért és a  Magyar Állami Operaház beruházásaiért felelős miniszteri 
biztossá nevezem ki.

2. §  A miniszteri biztos feladatköre a Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé minősített beruházásokkal kapcsolatos, az emberi erőforrások miniszterének felelősségi 
körébe tartozó feladatok végrehajtásának irányítására, ennek keretében különösen a következőkre terjed ki:
a) a  Liget Budapest projekt fejlesztési folyamatainak irányítására, koordinálására, tartalmának stratégiai szintű 

felügyeletére;
b) az  Igazgatóság elnökeként a Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. (a továbbiakban: Városliget Zrt.) működésének 

stratégiai irányítására és felügyeletére, az Igazgatóság munkájának vezetésére, együttműködésére a Felügyelő 
Bizottsággal;

c) egyes, a  fejlesztéssel összefüggő jogszabályok, kiemelten a  Városliget szabályozási terve szükség esetén 
történő változtatásának előkészítésére, az illetékes minisztériumi és fővárosi önkormányzati szervekkel történő 
ezirányú egyeztetések irányítására;

d) a Liget Budapest projektjeinek stratégiai szintű koordinálására, ideértve a Liget Budapest projekt részét képező 
kert- és tájépítészeti feladatok, mély- és magasépítési munkálatok, szakmai tartalomfejlesztési projektek és 
üzemeltetési feladatok felügyeletét, a  Fővárosi Nagycirkusz megújításával összefüggésben a  Fővárosi 
Nagycirkusz épületét érintő, készülő koncepció képviseletéért felelős miniszteri biztossal egyeztetve;

e) a Liget Budapest projekt fejlesztési forrásaival történő gazdálkodás felügyeletére;
f ) a Liget Budapest projekt által érintett ingatlanok tulajdoni helyzetével kapcsolatos szerződési és jogszabályi 

intézkedések előkészítésének és végrehajtásának ellenőrzésére;
g) a  szakmai munkacsoportok munkájának stratégiai szintű irányítására és ellenőrzésére a  beruházás, 

tartalomfejlesztés és az intézményfejlesztés feladatainak vonatkozásában;
h) a projekt hazai és külföldi kommunikációjának stratégiai szintű irányítására, illetve szükség esetén személyes 

részvétel a kommunikációs feladatok ellátásában;
i) az  érintett intézményekben folyó átköltözést, intézményfejlesztést, tartalomfejlesztést és használatbavételt 

előkészítő munkák figyelemmel kísérésére és összehangolásának ellenőrzésére;
j) az új intézmények [Magyar Zene Háza, Fővárosi Városligeti Színház, komáromi Csillag Erőd, Millennium Háza 

(volt Olof Palme ház), Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ] kialakításának előkészítésére és 
stratégiai irányítására;

k) a Liget Budapest projekt keretében megvalósítandó épületek, IT infrastruktúra, közmű- és közlekedésfejlesztés 
és más projektelemek megvalósításának felügyeletére a költség- és időütemezéseknek megfelelően;

l) a  Liget Budapest projekt megvalósításával összefüggő jogszabálytervezetek, kormány- és minisztériumi 
vezetői szintű döntések, leadandó jelentések és beszámolók szakmai előkészítésének és az abban közreműködő 
szervezeti egységek munkájának felügyeletére, a kiadott feladatok végrehajtásának ellenőriztetésére;

m) a  Liget Budapest projekt végrehajtásával megbízott Városliget Zrt. feladatellátásának és működésének 
stratégiai irányítására és ellenőrzésére, ideértve az  építési folyamatok és a  végrehajtás során keletkező 
beruházási javak (épületek, eszközök) megvalósításának és a keletkező vagyonelemek biztonságos és szakszerű 
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tulajdonba vételének (aktiválásának) területeit, továbbá a  kert- és tájépítészeti fejlesztéseket, valamint 
parküzemeltetési és parkműködtetési feladatellátás folyamatait;

n) az a)–m) pont szerinti feladatkörökkel összefüggésben az emberi erőforrások minisztere által meghatározott 
eseti, egyedi feladatok ellátására.

3. § (1) A Liget Budapest projektben részt vevő vagy annak végrehajtásában érintett, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
által irányított, felügyelt központi költségvetési szervek és a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok 
kötelesek a miniszteri biztost feladatának végrehajtásában segíteni, a rendelkezésükre álló szükséges információkat, 
dokumentációkat, szakértői segítséget, illetve eszközöket számára biztosítani.

 (2) A  miniszteri biztos feladatellátása során együttműködik kinevezésének minisztériumok, állami és önkormányzati 
szervek, hatóságok, illetve a fejlesztésben közreműködő és érintett intézmények vezetőivel.

4. §  A miniszteri biztos feladatköre – a Városliget Zrt. bevonásával – a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza 
és próbacentruma létrehozását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról szóló 228/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 1. § szerinti és a Magyar Állami Operaház korszerűsítését 
célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
249/2016. (VIII. 22.) Korm. rendelet 1. § szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé minősített 
beruházásokkal kapcsolatos, az emberi erőforrások miniszterének felelősségi körébe tartozó feladatok végrehajtásának 
irányítására, ennek keretében különösen a következőkre terjed ki:
a) az Operaház beruházások fejlesztési folyamatainak stratégiai szintű irányítására;
b) az Operaház beruházások költségvetési forrásaival történő gazdálkodás irányítására;
c) az Operaház beruházások által érintett ingatlanok tulajdoni helyzetével kapcsolatos szerződési és jogszabályi 

intézkedések előzetes ellenőrzésére;
d) az Operaház beruházások hazai és külföldi kommunikációjának folyamatos pénzügyi felügyeletére;
e) az  Operaház beruházások megvalósításával összefüggő jogszabálytervezetek, kormány- és minisztériumi 

vezetői szintű döntések, leadandó jelentések és beszámolók szakmai előkészítésének, a  kiadott feladatok 
végrehajtásának irányítására;

f ) az a)–e) pont szerinti feladatkörökkel összefüggésben az emberi erőforrások minisztere által meghatározott 
eseti, egyedi feladatok ellátására.

5. §  Az Operaház beruházásokban részt vevő vagy annak végrehajtásában érintett, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
által irányított, felügyelt központi költségvetési szervek és a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok 
kötelesek a miniszteri biztost feladatának végrehajtásában segíteni, a rendelkezésükre álló szükséges információkat, 
dokumentációkat, szakértői segítséget, illetve eszközöket számára biztosítani. A  miniszteri biztos feladatainak 
támogatását, egyes feladatok operatív végrehajtását a Városliget Zrt. látja el.

6. §  A miniszteri biztos egyebekben ellátja az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 16/2018. (VII. 26.) EMMI utasítás miniszteri biztosra vonatkozó feladatait.

7. §  A miniszteri biztos tevékenységét az emberi erőforrások minisztere a kultúráért felelős államtitkár útján irányítja.

8. §  A miniszteri biztos a Ksztv. 38. § (9) bekezdés a) pontja szerint havi bruttó 373 000 Ft összegű díjazásra és juttatásokra 
jogosult.

9. §  A miniszteri biztost tevékenysége ellátásában a Ksztv. 38. § (9) bekezdés b) pontja alapján a Ksztv. 38. § (8) bekezdése 
szerinti titkárság nem segíti.

10. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

11. §  Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 57/2017. (XII. 22.) EMMI utasítás.

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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Az emberi erőforrások minisztere 23/2018. (XI. 9.) EMMI utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § 
(1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:

1. §  A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdése alapján 2018. november 1. napjától 2019. április 30. napjáig 
dr. Cserháti Pétert az 1333/2016. (VII. 4.) Korm. határozatban foglalt Egészséges Budapest Program koordinálásáért 
felelős miniszteri biztossá nevezem ki.

2. §  A miniszteri biztos az 1. §-ban meghatározott feladatkörében ellátja
a) a budapesti szakellátás helyzetének elemzését, a fejlesztést megalapozó szakmai program kidolgozását;
b) a megvalósíthatóság, illetve a megvalósítás feltételeinek, következményeinek vizsgálatát;
c) a beruházási program kidolgozását;
d) a pénzügyi tervezést (költségbecslés, pénzügyi ütemezés);
e) a megvalósítás jogi-közigazgatási és ingatlanfejlesztési (beruházási) folyamatának kidolgozását;
f ) a szükséges beruházások időbeli ütemtervének elkészítését;
g) a szükséges kormányzati, közigazgatási döntések, intézkedések és a kapcsolódó lakossági konzultáció 

előkészítését;
h) az adott beruházások megvalósításához szükséges döntés-előkészítési és jogalkotói tevékenységre alapozva 

kormány-előterjesztések benyújtásának és kapcsolódó közigazgatási egyeztetéseknek a szervezését, 
az illetékes társtárcákkal való kapcsolattartást;

i) a vonatkozó kormányhatározatok, jogszabályok végrehajtását, illetve az azok végrehajtásához szükséges 
kormányzati-közigazgatási koordináció szervezését;

j) az a)–i) pont szerinti feladatkörökkel összefüggésben az emberi erőforrások minisztere által meghatározott 
eseti, egyedi feladatokat.

3. §  A miniszteri biztos egyebekben ellátja az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 16/2018. (VII. 26.) EMMI utasítás miniszteri biztosra vonatkozó feladatait.

4. §  A miniszteri biztos tevékenységét az emberi erőforrások minisztere az egészségügyért felelős államtitkár útján 
irányítja.

5. §  A miniszteri biztost tevékenysége ellátásában a Ksztv. 38. § (8) bekezdése szerinti titkárság nem segíti.

6. §  A miniszteri biztos a Ksztv. 38. § (6) bekezdése szerinti díjazásra és az állami vezetői juttatásokról szóló 
275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott juttatásokra jogosult.

7. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

8. §  Hatályát veszti a miniszter biztos kinevezéséről szóló 55/2017. (XI. 24.) EMMI utasítás.

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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Az emberi erőforrások minisztere 24/2018. (XI. 9.) EMMI utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § 
(1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a következő utasítást adom ki: 

1. § (1) A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdése szerint 2018. november 1. napjától 2019. április 30. napjáig 
dr. Garai Pétert miniszteri biztossá nevezem ki. 

 (2) A miniszteri biztos feladata a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (a továbbiakban: RSZTOP) 
eredményes végrehajtásához kapcsolódó feladatok koordinálása, melynek keretében
a) áttekinti az RSZTOP-hoz kapcsolódó projekteket, felméri a projektek egymáshoz való kapcsolódásának 

jelenlegi és jövőbeli lehetőségeit, javaslatot tesz a fejlesztések közötti szinergiák javításának módszereire, 
eszközeire, 

b) folyamatosan nyomon követi és értékeli a projektek előkészítésének és megvalósításának státuszát, 
c) szükség esetén szakmai támogatást nyújt a projektek kedvezményezettjei részére a műszaki és szakmai 

szempontból koherens fejlesztések elősegítése érdekében,
d) elősegíti a leginkább rászoruló személyeket támogató európai uniós segítségnyújtási alap, továbbá 

a 2020 utáni időszak ez irányú európai uniós programjainak társadalmi-partnerségi hasznosulását,
e) ellátja az a)–d) pont szerinti feladatokkal összefüggésben az emberi erőforrások minisztere által meghatározott 

eseti, egyedi feladatokat.

2. § (1) A miniszteri biztos a feladatainak végrehajtása érdekében – az európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár 
egyidejű értesítése mellett – valamennyi, az RSZTOP végrehajtásában érintett szervezeti egységgel folyamatos és 
közvetlen kapcsolattartásra, egyeztetésre, továbbá adat, információ, illetve irat bekérésére jogosult. 

 (2) A miniszteri biztos megkeresését az (1) bekezdésben érintett szervezeti egységek feladat- és hatáskörükben eljárva, 
határidőre teljesítik. 

3. §  A miniszteri biztos egyebekben ellátja az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 16/2018. (VII. 26.) EMMI utasítás miniszteri biztosra vonatkozó feladatait.

4. §  A miniszteri biztos tevékenységét az emberi erőforrások minisztere az európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős 
államtitkár útján irányítja. 

5. §  A miniszteri biztost a Ksztv. 38. § (6) bekezdése szerinti díjazás és juttatások illetik meg. 

6. §  A miniszteri biztos tevékenységének ellátását az európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkári kabineten 
működő 2 fős titkárság segíti.

7. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba. 

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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Az emberi erőforrások minisztere 25/2018. (XI. 9.) EMMI utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § 
(1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:

1. §  A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdése alapján 2018. november 1. napjától 2019. április 30. napjáig 
terjedő időtartamra dr. Hankó Balázs Zoltánt az orvos- és egészségtudományi képzést folytató felsőoktatási 
intézmények fejlesztéséért felelős miniszteri biztossá nevezem ki.

2. §  A miniszteri biztos feladata az orvos- és egészségtudományi képzést folytató felsőoktatási intézmények fejlesztéseinek 
összehangolása, ennek keretei között különösen:
a) az orvos- és egészségtudományi képzéseket folytató felsőoktatási intézmények intézményfejlesztési 

elképzeléseinek nyomon követése, koordinálása a fenntartói által jóváhagyott intézményfejlesztési tervek 
keretei között, 

b) az orvos- és egészségtudományi felsőoktatási intézmények fejlesztésének szükségességére, a fejlesztések 
lehetőségeire és irányaira vonatkozó javaslatok előkészítése, a jóváhagyott fejlesztési elképzelések szerinti 
feladatok végrehajtásának összehangolása,

c) az egyetemi kórházak létrehozásával kapcsolatos feladatok koordinálása,
d) a klinikai feladatok finanszírozási kérdéseivel és az ehhez kapcsolódó erőforrás-gazdálkodással kapcsolatos 

javaslatok kialakítása,
e) az a)–d) pont szerinti feladatkörökkel összefüggésben az emberi erőforrások minisztere által meghatározott 

eseti, egyedi feladatok ellátása.

3. §  A miniszteri biztos egyebekben ellátja az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 16/2018. (VII. 26.) EMMI utasítás miniszteri biztosra vonatkozó feladatait.

4. §  A miniszteri biztos tevékenységét a miniszter az oktatásért felelős államtitkár útján irányítja. Az oktatásért felelős 
államtitkár a miniszteri biztos irányításával kapcsolatos tevékenységének ellátása során szorosan együttműködik 
az egészségügyért felelős államtitkárral.

5. §  A miniszteri biztos a Ksztv. 38. § (9) bekezdés a) pontja szerint havi bruttó 373 950 Ft összegű díjazásra és az állami 
vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott juttatásokra 
jogosult.

6. §  A miniszteri biztost tevékenysége ellátásában a Ksztv. 38. § (8) bekezdése szerinti titkárság nem segíti.

7. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

8. §  Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 58/2017. (XII. 22.) EMMI utasítás.

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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Az emberi erőforrások minisztere 26/2018. (XI. 9.) EMMI utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § 
(1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:

1. §  A  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdése alapján 2018. november 1. napjától 2019. április 30. napjáig 
dr. Hoppál Péter Tamást a kulturális alapellátás kiterjesztésének összehangolásával kapcsolatos feladatok ellátásáért 
felelős miniszteri biztossá nevezem ki.

2. §  A miniszteri biztos az 1. §-ban meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva ellátja a következő tevékenységeket:
a) részt vesz a  muzeális intézményekről, a  nyilvános könyvtári ellátásról és a  közművelődésről szóló 1997. évi 

CXL. törvény 100. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazásnak megfelelő szabályozás előkészítésében,
b) összehangolja a kulturális alapellátás kiterjesztésének szempontjait,
c) előkészíti a kulturális alapellátás statisztikai mutatóihoz tartozó adatok gyűjtésének, informatikai kezelésének 

és értékelésének rendszerét és a szükséges informatikai fejlesztés tartalmát,
d) az a)–c) pont szerinti feladatkörökkel összefüggésben ellátja az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: 

miniszter) által meghatározott eseti, egyedi feladatokat.

3. §  A miniszteri biztos egyebekben ellátja az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 16/2018. (VII. 26.) EMMI utasítás miniszteri biztosra vonatkozó feladatait.

4. §  A miniszteri biztos tevékenységét a miniszter a kultúráért felelős államtitkár útján irányítja.

5. §  A miniszteri biztost a Ksztv. 38. § (6) bekezdése szerinti díjazás és juttatások illetik meg.

6. §  A miniszteri biztost tevékenysége ellátásában a Ksztv. 38. § (8) bekezdése szerinti titkárság segíti.

7. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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Az emberi erőforrások minisztere 27/2018. (XI. 9.) EMMI utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § 
(1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:

1. §  A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdése alapján 2018. november 1. napjától 2019. április 30. napjáig 
terjedő időtartamra Petneházy Szabolcs Attilát a magyar–magyar kulturális kapcsolatokért felelős miniszteri biztossá 
nevezem ki.

2. §  A miniszteri biztos feladata a kulturális intézményekkel történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az intézményi 
vezetők véleményeinek és tapasztalatainak összegyűjtése céljából. A miniszteri biztos feladatkörében eljárva ellátja 
különösen a következő tevékenységeket:
a) felméri a Kárpát-medencei kulturális intézmények szakmai és fejlesztési lehetőségeit,
b) kapcsolatot tart a magyar nyelvű színházakkal, színtársulatokkal, előadó-művészeti szervezetekkel,
c) kapcsolatot épít ki az anyaországi és határon túli magyar színházak és kulturális intézmények között, erősíti 

a meglévő és működő színházak közötti kapcsolatokat a „testvérszínházi” rendszerben,
d) segíti a határon túli magyar fesztiválok szakmai előkészítését,
e) kapcsolatot tart a kulturális civil szervezetekkel, segíti azok munkáját igény szerint, 
f ) segítő támogatást nyújt a színész és színházi szakemberek képzéséhez, 
g) folyamatosan kapcsolatot tart és egyeztet a szakmai fórumokkal és műhelyekkel, 
h) ellátja az a)–g) pont szerinti feladatkörökkel összefüggésben a miniszter által meghatározott eseti, egyedi 

feladatokat,
i) ellátja a kultúráért felelős államtitkár által meghatározott egyéb feladatokat.

3. §  A miniszteri biztos egyebekben ellátja az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 16/2018. (VII. 26.) EMMI utasítás miniszteri biztosra vonatkozó feladatait.

4. §  A miniszteri biztos tevékenységét a miniszter a kultúráért felelős államtitkár útján irányítja.

5. §  A miniszteri biztos a Ksztv. 38. § (6) bekezdése szerinti helyettes államtitkári illetménynek megfelelő összegű díjazásra 
és az állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott 
juttatásokra jogosult.

6. §  A miniszteri biztost tevékenysége ellátásában a Ksztv. 38. § (8) bekezdése szerinti titkárság segíti.

7. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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Az emberi erőforrások minisztere 28/2018. (XI. 9.) EMMI utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 
38. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:

1. §  A  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdése alapján 2018. november 1. napjától 2019. április 30. napjáig 
terjedő időtartamra Rónaszékiné Keresztes Monikát a  magyar zenei nevelésért felelős miniszteri biztossá 
(a továbbiakban: miniszteri biztos) nevezem ki.

2. §  A miniszteri biztos 1. §-ban meghatározott feladatkörében ellátja a következő tevékenységeket:
a) előkészíti egy innovatív nemzetstratégiai koncepció tervezetét a magyar zenei nevelés fejlesztésén keresztül,
b) koordinálja a magyarországi és határon túli zenei nevelés stratégiai céljait,
c) figyelemmel kíséri a zenei nevelés intézményeiben folyó szakmai munkát,
d) rendszeres kapcsolatot tart az intézményekkel, szervezetekkel, melyek a zenei nevelés szakmai munkájában 

részt vesznek, illetve a jövőben részt kívánnak venni,
e) szerepet vállal a  magyar zenei nevelés népszerűsítésében, e  körben népszerűsíti a  szakmában releváns 

kiadványokat, ismertetőket; egyeztet a kiemelt sajtóorgánumokkal,
f ) a szakmai elvek gyakorlati megvalósíthatóságának érdekében egyeztetést kezdeményez az Oktatásért Felelős 

Államtitkárság állami vezetőivel, illetve javaslatokat fogalmaz meg,
g) követi a kitűzött célok megvalósításának menetét,
h) ellátja az  a)–g)  pont szerinti feladatkörökkel összefüggésben a  miniszter által meghatározott eseti, egyedi 

feladatokat.

3. §  A miniszteri biztos egyebekben ellátja az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 16/2018. (VII. 26.) EMMI utasítás miniszteri biztosra vonatkozó feladatait.

4. §  A miniszteri biztos tevékenységét a miniszter az oktatásért felelős államtitkár útján irányítja.

5. §  A miniszteri biztost tevékenysége ellátásáért a Ksztv. 38. § (6) bekezdése szerinti díjazás és juttatások illetik meg.

6. §  A miniszteri biztost tevékenysége ellátásában a Ksztv. 38. § (8) bekezdése szerinti kétfős titkárság segíti.

7. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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Az emberi erőforrások minisztere 29/2018. (XI. 9.) EMMI utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § 
(1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:

1. §  A  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdése alapján a fogyatékos emberek társadalmi integrációjával 
összefüggő feladatok végrehajtásának koordinációjára 2018. november 1. napjától 2019. április 30. napjáig 
Szekeres Pál Leventét miniszteri biztossá nevezem ki.

2. §  A miniszteri biztos feladatköre a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendeletben 
meghatározott, az emberi erőforrások miniszterének felelősségi körébe tartozó területeken a  fogyatékos emberek 
társadalmi integrációjával összefüggő feladatok végrehajtásának koordinációjára – ideértve az  intézményi kiváltás 
végrehajtásának felügyeletét is – és ennek keretében különösen a következőkre terjed ki:
a) az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) szakterületein zajló, a  fogyatékos emberek 

társadalmi integrációját célzó feladatok koordinálására, végrehajtásuk figyelemmel kísérésére és ellenőrzésére;
b) az EMMI fogyatékos emberekre vonatkozó társadalmi integrációs programjának előkészítésére, 

a megvalósításának nyomon követésére, támogatására;
c) az EFOP-2.2.2. (Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi 

férőhely kiváltás) projekt végrehajtásának segítésére, felügyeletére;
d) az EFOP-2.2.5. (Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés) projekt végrehajtásának 

segítésére, felügyeletére;
e) az EFOP-1.9.1. (Szociális intézményi férőhely kiváltás szakmai koordinációs műhely kialakítása) projekt nyomon 

követésére és szakmai segítésére;
f ) a c)–e)  pont szerinti projektekkel érintett intézmények ellátottainak és dolgozóinak kiváltásra történő 

felkészítésének nyomon követésére és felügyeletére;
g) a c)–e)  pont szerinti projektek megvalósítási tanulmánya, valamint a  mérföldkövek teljesítésének nyomon 

követésére és felügyeletére;
h) a c)–e)  pont szerinti projektek megvalósításában történő szakpolitikai segítségnyújtásra a  Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság és a  Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság részére.

3. §  A miniszteri biztos a 2. § b) pontjában meghatározott feladatai ellátása körében gondoskodik
a) az eredményes és hatékony működéshez szükséges fejlesztési javaslatok megfogalmazásáról,
b) a feladat ellátását érintő szabályok kidolgozásában való részvételről, a szükséges szervezeti keretekre irányuló 

javaslatok előkészítéséről,
c) a további humán és dologi erőforrás-fejlesztés megteremtésének és kialakításának ágazatközi koordinációjáról,
d) a fogyatékosságügyi érdekképviseleti szervezetekkel való kapcsolattartásban való részvételről.

4. §  A miniszteri biztos tevékenységét az emberi erőforrások minisztere a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért 
felelős államtitkár útján irányítja.

5. §  A miniszteri biztos a Ksztv. 38. § (6) bekezdése szerinti díjazásra és juttatásokra jogosult.

6. §  A miniszteri biztost tevékenysége ellátásában a Ksztv. 38. § (8) bekezdése szerinti titkárság segíti.

7. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

8. §  Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 53/2017. (XI. 16.) EMMI utasítás.

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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Az emberi erőforrások minisztere 30/2018. (XI. 9.) EMMI utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § 
(1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:

1. §  A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdése alapján 2018. november 1. napjától 2019. április 30. napjáig 
Vartus Gergelyt az E-health koordinációval kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztossá nevezem ki.

2. §  A miniszteri biztos feladatai:
a) az E-health projektek sikeres megvalósításához szükséges folyamatok koordinálása, stratégiai összehangolása 

más ágazati fejlesztésekkel,
b) a programok végrehajtásához szükséges döntés-előkészítési és jogalkotási munkálatok felügyelete,
c) a fejlesztésbe bevont egyes elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetekkel való együttműködés által 

a gyorsabb és hatékonyabb feladatmegoldás elősegítése,
d) a rendelkezésre álló hazai és uniós források ágazati szempontból leghatékonyabb felhasználásának elősegítése,
e) a korábbi E-health projektekkel történő fejlesztési irányok összehangolása és szintetizálása, 
f ) a programozási időszak E-health stratégiai folyamatok irányvonalainak kijelölésével kapcsolatos javaslatok 

megfogalmazása, és a kapcsolódó uniós források lehívásának lehetőségének vizsgálata,
g) az ágazati fejlesztések összehangolásával kapcsolatos együttműködés a Digitális Jólét Programért felelős 

miniszterelnöki biztossal vagy az általa kijelölt személlyel,
h) az a)–f ) pont szerinti feladatkörökkel összefüggésben az emberi erőforrások minisztere által meghatározott 

eseti, egyedi feladatok ellátása.

3. §  A miniszteri biztos egyebekben ellátja az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 16/2018. (VII. 26.) EMMI utasítás miniszteri biztosra vonatkozó feladatait.

4. §  A miniszteri biztos tevékenységét a miniszter az egészségügyért felelős államtitkár útján irányítja.

5. §  A miniszteri biztos a Ksztv. 38. § (9) bekezdés a) pontja szerint havi bruttó 250 000 Ft összegű díjazásra jogosult, 
juttatásokban nem részesül.

6. §  A miniszteri biztost tevékenysége ellátásában a Ksztv. 38. § (8) bekezdése szerinti titkárság segíti.

7. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

8. §  Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 50/2017. (X. 13.) EMMI utasítás.

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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Az emberi erőforrások minisztere 31/2018. (XI. 9.) EMMI utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 
38. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:

1. §  A  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 
XLIII.  törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38.  § (2)  bekezdése alapján dr. Szentes Tamást 2018. november 1. napjától 
2020. október 31. napjáig a hajléktalan ellátás koordinációjáért felelős miniszteri biztossá nevezem ki.

2. §  A miniszteri biztos az 1. §-ban meghatározott feladatkörében ellátja a következő tevékenységeket:
a) összehangolja és koordinálja a  hajléktalan ellátáshoz kapcsolódó ágazati szakpolitikák kidolgozását 

és megvalósítását,
b) részt vesz a  hajléktalan betegellátás átalakításának tervezésében, az  ehhez kapcsolódó egészségügyi 

szolgáltatások egészségügyi rendszerbe történő beépítésében,
c) összehangolja és koordinálja a hajléktalan ellátással kapcsolatos jogalkotási folyamatokat,
d) közreműködik a  hajléktalan ellátáshoz kapcsolódó állami és önkormányzati feladatok összehangolásában 

és koordinálásában,
e) részt vesz a  hajléktalan ellátásban részt vevő állami, önkormányzati és civil szervezetek munkájának 

a koordinálásában,
f ) részt vesz a  hajléktalan ellátó szervezetek monitorozásában, és az  ahhoz kapcsolódó teljesítményértékelési 

rendszer kialakításában,
g) részt vesz a  hajléktalan ellátáshoz kapcsolódó fejlesztési folyamatok irányításában, beleértve a  hajléktalan 

életútkövetéshez kapcsolódó informatikai rendszerfejlesztést, új szolgáltatások bevezetését, az  ahhoz 
kapcsolódó intézményi keretek kialakítását és működtetését, valamint az  ehhez szükséges finanszírozás 
tervezését,

h) közreműködik a hajléktalan ellátás finanszírozásának átalakításában,
i) koordinálja a  hajléktalan ellátásban részt vevő szereplők működésének mérésében kialakítandó  

teljesítményindikátor-rendszer kialakítását és az ahhoz kapcsolódó finanszírozási feltételek biztosítását,
j) részt vesz a  hajléktalanok társadalmi reintegrációjához kapcsolódó feladatok tervezésének  

és megvalósításának az  irányításában, különös tekintettel a  hajléktalanok munkaerőpiacra történő 
beléptetésére,

k) részt vesz a hajléktalan prevenciós programok tervezésében és megvalósításának koordinációjában,
l) feladatkörében együttműködik a  hajléktalan ellátásban feladatokat ellátó kormányzati szervekkel, 

így különösen a Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárral és a Belügyminisztérium 
illetékes szakterületeivel.

3. §  A miniszteri biztos tevékenységét a miniszter az egészségügyért felelős államtitkár útján irányítja.

4. §  A miniszteri biztos tevékenysége ellátásáért díjazásban nem részesül.

5. §  A miniszteri biztost tevékenysége ellátásában a Ksztv. 38. § (8) bekezdése szerinti titkárság nem segíti.

6. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 11/2018. (XI. 9.) ITM utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § 
(1) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 36. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában foglaltakra – a következő utasítást adom ki:

1. §  A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdése alapján 2018. október 1. napjától 2019. március 31. napjáig 
Jeneiné dr. Rubovszky Csillát az Idősügyi Infokommunikációs Programért felelős miniszteri biztossá nevezem ki.

2. § (1) A miniszteri biztos az 1. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva
a) koordinálja és felügyeli a miniszteri biztosi kinevezés alapjául szolgáló program megfelelő lefolyását,
b) a program tapasztalatai alapján megvizsgálja a program kiterjesztésének lehetőségét,
c) közreműködik a feladatával összefüggő szakmai programok, jogszabály-előkészítést megalapozó tudományos 

elemzések kidolgozásában,
d) tudományos kutatások alapján előkészíti a program bevezetéséhez szükséges döntéseket, valamint ellenőrzi 

azok végrehajtását a tudományos eredmények érvényesülése érdekében,
e) kapcsolatot tart az illetékes minisztériumok államtitkárságaival, felsőoktatási intézményekkel, valamint 

a Magyar Tudományos Akadémiával, feladata ellátása érdekében,
f ) felel a feladatkörébe tartozó jogszabálytervezetek és vezetői döntések szakmai előkészítéséért és 

végrehajtásáért, összehangolja az abban közreműködő szervezeti egységek munkáját, ellenőrzi a kiadott 
feladatok végrehajtását.

 (2) A miniszteri biztos tevékenységét a feladatköre szerint illetékes állami vezetőkkel szoros együttműködésben végzi.

3. §  A miniszteri biztos tevékenységét – az infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár útján – 
a miniszter irányítja.

4. §  A miniszteri biztos tevékenységéért díjazásra vagy juttatásokra nem jogosult.

5. §  A miniszteri biztost tevékenysége ellátásában a Ksztv. 38. § (8) bekezdése szerinti titkárság nem segíti.

6. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter
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II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

A külgazdasági és külügyminiszter 40/2018. (XI. 9.) KKM közleménye  
Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális 
együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 121/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet 2. és 3. §-a 
hatálybalépéséről

A 121/2018. (VII. 10.) Korm. rendelettel a Magyar Közlöny 2018. július 10-i 108. számában kihirdetett, Magyarország 
Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló 
egyezmény 17. cikke az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésről:
„Ez az Egyezmény azon utolsó jegyzék kézhezvétele utáni harmincadik (30.) napon lép hatályba, amelyben a Felek 
diplomáciai úton tájékoztatják egymást arról, hogy eleget tettek az Egyezmény hatályba lépéséhez szükséges belső 
jogi követelmények teljesülésének, és öt évig marad hatályban.”

A hatálybalépéshez szükséges belső jogi előírások teljesítésére vonatkozó, diplomáciai úton küldött utolsó értesítés 
kézhezvételének napja: 2018. október 19.
Az egyezmény hatálybalépésének napja: 2018. november 18.

A fentiekre tekintettel, összhangban a  121/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet 4.  § (3)  bekezdésével megállapítom, 
hogy  Magyarország Kormánya és a  Tádzsik Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális 
együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 121/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet 2. és 3.  §-a 
2018. november 18-án, azaz kettőezertizennyolc november tizennyolcadikán lép hatályba.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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III. Személyügyi közlemények

Az Országgyűlés Hivatala közleménye díj adományozásáról

A 4/2018. számú házelnöki rendelkezés alapján az Országgyűlés elnöke 2018. november 6-án 

dr. Horváth József részére

Nagy Miklós-díjat adományozott.

Budapest, 2018. november 8.

A Belügyminisztérium személyügyi hírei 2018. augusztus hónapra vonatkozóan

Kinevezés

A közigazgatási államtitkár

Garai Kálmánt a Belügyminisztériumban,
Házi István Ödönt a Belügyminisztériumban,
Kiss Csaba Gergelyt a Belügyminisztériumban,
Koncz Ágnest a Belügyminisztériumban,
Réti Erikát a Belügyminisztériumban,
dr. Sperka Kálmánt a Belügyminisztériumban

kormányzati szolgálati jogviszonyba kinevezte.

Vezetői kinevezés

A közigazgatási államtitkár

dr. Horváth Viktória kormánytisztviselőt főosztályvezető

munkakörbe kinevezte.

Címadományozás

A közigazgatási államtitkár

Kovács Attila kormánytisztviselőnek közigazgatási főtanácsadói címet,
Kovács Melinda kormánytisztviselőnek közigazgatási tanácsadói címet,
dr. Kőműves Bianka Réka kormánytisztviselőnek közigazgatási főtanácsadói címet,
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Nagyné dr. Kulcsár Györgyi kormánytisztviselőnek szakmai tanácsadói címet,
dr. Oravecz László kormánytisztviselőnek szakmai tanácsadói címet,
dr. Surányi Renáta kormánytisztviselőnek közigazgatási tanácsadói címet

adományozott.

Vezénylés

A belügyminiszter

Baláti-Kiss Éva rendőr őrnagyot,
dr. Perényi Krisztián rendőr őrnagyot,
Szalay Dániel rendőr századost

a Belügyminisztérium állományába vezényelte.

Vezénylése megszűnt

A belügyminiszter

Erdős István tűzoltó ezredesnek,
dr. Kántor István József rendőr századosnak,
dr. Pál Előd rendőr őrnagynak,
dr. Sömjéni László rendőr őrnagynak

vezénylését megszüntette.

Kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnt 

közös megegyezéssel
Mátyás Szilvia kormánytisztviselőnek,
Palcsok Dalma Vanessa kormánytisztviselőnek,
Varbai Marianna kormánytisztviselőnek;

lemondással
Szala Gergely kormánytisztviselőnek;

felmentésssel – kérelmére, nyugállományba helyezésére tekintettel –
Tóth Attiláné kormánytisztviselőnek,
Tóth Jolán kormánytisztviselőnek;

áthelyezéssel 
dr. Lányi Krisztina kormánytisztviselőnek,
dr. Schattmann Ferenc kormánytisztviselőnek,
dr. Zborovszky-Suda Orsolya kormánytisztviselőnek.
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A Belügyminisztérium személyügyi hírei 2018. szeptember hónapra vonatkozóan

Kinevezés

A közigazgatási államtitkár

Bartolák Lillát a Belügyminisztériumban,
Benkovics Kornélia Magdolnát a Belügyminisztériumban,
Benyus Grétát a Belügyminisztériumban,
Czifra Gitta Enikőt a Belügyminisztériumban,
Germán Markót a Belügyminisztériumban,
dr. Koloszár Zsoltot a Belügyminisztériumban

kormányzati szolgálati jogviszonyba kinevezte.

Vezetői kinevezés

A közigazgatási államtitkár

dr. Fülöpcsei Zsolt kormánytisztviselőt főosztályvezető-helyettes,
dr. Gergyeni Zoltán kormánytisztviselőt főosztályvezető,
dr. Magyar Zsóka kormánytisztviselőt főosztályvezető

munkakörbe kinevezte.

Címadományozás

A közigazgatási államtitkár

Erdélyiné dr. Csenge Andrea kormánytisztviselőnek

közigazgatási főtanácsadói címet adományozott.

Kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnt 

próbaidő alatt
Mészáros Anita kormánytisztviselőnek;

határozott idő lejártával
Szabó Gábor kormánytisztviselőnek;

közös megegyezéssel
Debreczeni Szilvia Katalin kormánytisztviselőnek,
dr. Kolonics Réka kormánytisztviselőnek,
Kovács Dávid kormánytisztviselőnek,
dr. Ragályi Laura kormánytisztviselőnek;

lemondással
Czifra Gitta Enikő kormánytisztviselőnek,
Halászné Gosztonyi Ágnes Szilvia kormánytisztviselőnek,
Varga Lívia kormánytisztviselőnek;
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felmentésssel – kérelmére, nyugállományba helyezésére tekintettel –
Bordás Jánosné kormánytisztviselőnek,
Mihalovits Zsuzsa kormánytisztviselőnek;

áthelyezéssel 
dr. Géró Bálint kormánytisztviselőnek,
Nyakó-Bordi Boglárka Ildikó kormánytisztviselőnek,
Vachter Csilla kormánytisztviselőnek.
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IV. Egyéb közlemények

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye 
elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről 

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, 
a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése alapján 
az alábbi elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámát teszi közzé:

770004D
447127I
740459D
007040R
009593R
010438M
015472N
018412L
036486M
089365H
098087N
124395N
130270F
145818K
156648P
164672L
165596N
169058M
170708J
178217H
184801M
186328K
198105I
208817M
213596H
217853N
220450R
232307J
248660E
254539P
260852R
261150K
286932P
312347B
318817D
333343N
339543N
374090J
391788R

393222C
411071P
415779R
419691P
421141H
422806R
427845F
464591I
465928P
502473R
520581L
521838N
524720N
537964N
539743P
544364G
623218K
630850M
647080H
668201R
675001G
697173E
705352P
708278M
730241M
748769E
757181K
762510C
763194R
769328M
783122E
801637P
858825G
867613N
880974H
891236B
894485R
912035P
917404N

970583P
984649D
986260P
992850G
000259M
013320R
019893N
021705N
030997I
045998N
046110F
049000J
051155R
051774R
057350P
064357N
065850R
070551F
074038A
092934I
094774M
095575M
108234P
109277E
113665N
114577M
118530P
123497D
131696N
138076P
141289N
149390H
176374P
179724R
182786K
184977P
189692L
192904J
198657P

198770F
202219R
204529C
205895F
219205L
220137P
221205N
222177N
224231N
229153I
230635R
241373M
249521E
252559R
254162H
255589I
256622I
262082I
268780L
273516R
281072P
281478H
282203R
287446G
304147H
307239C
314792R
332784I
339768J
349214P
349445J
352444N
353561R
359496P
360927G
398000K
402302H
411787L
416356C

419371F
420998N
423733B
424653F
430251D
446169P
447474L
450319N
451063M
452797L
454959P
455855P
461236D
465836E
476428I
497306P
507323P
518591L
520810G
521458N
522030N
525372F
527354P
527751M
547070A
547276N
548916H
549630I
555844G
562805N
564120I
566268P
569455P
577051D
586305M
588092L
589830P
599470P
600415R



H I V A T A L O S  É R T E S Í T Ő 	 • 	 2018.	évi	61.	szám	 5069

604057M
605970N
607666L
611965L
613546K
617618K
621721G
622032J
625184M
627148I
636161I
639849P
645558M
647283P
648024M
655112E
661960D
667242P
678401G
682062L
682565A
688544H
694923M
705523K
707213P
707282R
717647M
720132G
720755R
726516M
734454P
734971J
735171J
736972I
746510K
751690K
766883L
771890R
773898P
773998M
774061N
775132N
780460G
780913M
785279M
794170L
796187G
806053R
806177K
810279K
816565J
819145L
828791N
833560I

833869I
836874F
846019K
846842M
848082L
852603J
853234R
863438H
868596N
875800M
882344N
887551R
887660C
887792G
914057N
917099H
921778H
926647I
943719B
949105R
950794F
952426L
962715L
962938E
993214F
995115F
000063P
016428P
016830M
021382P
031104L
040909L
041223L
043567P
056945A
057320P
062547R
062712M
074605N
081560H
087088R
093343I
099997M
118097R
118434R
122534G
122832P
124983M
127536P
128945P
130696L
144614N
156606N
169356N

186838I
191902D
192138M
200527N
206138N
207996J
209233M
215825K
228375J
232490M
241892F
247052M
268552M
273544C
289850H
309345P
348203L
349040B
351268R
372476R
380522G
381148P
389094R
396213M
397190N
397213R
435822P
443176R
445550M
449294R
467086P
475717L
490203L
505624M
513979R
515606K
518898R
519295K
528085L
531507K
532179G
533689L
534828M
536566I
537348N
541610M
546296L
558766J
571469E
571707M
580052J
605188H
612710E
632674C

639655L
652376R
652633P
656484R
656771H
657145P
660922P
665436F
666614J
668952R
679818R
685722P
687473E
694026P
709265C
715702R
718341G
725377H
727536N
738201P
741021M
750196R
760072G
767708H
771823R
772716L
777998I
781309P
787395R
788367I
794892A
804167K
806746K
809932I
812899P
813427N
832317J
836997N
844484D
867137E
873315P
878182G
883389P
883918P
887631P
894064I
894481G
895745K
899097P
913609R
919417I
927078I
934864M
955923L

959544K
968735N
968910I
977858N
984637P
995168N
008557L
013886N
031260R
035142P
042940L
052817G
053756J
065782G
067293I
070945M
071385G
072374F
074501J
076035I
077422F
078847J
082130R
089420P
094356I
110587H
111050C
118079M
120870C
132787P
140348R
140457R
141708K
146347M
148368L
149959L
151166F
161174M
163809I
166731M
173067P
177595K
180206N
183187K
188747R
192798J
203484B
204662M
208510N
218522L
232609R
235189J
237016K
237664J
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242526P
243849M
248124I
252263M
260043F
266251R
266549E
267546K
271189F
280631D
286200P
289072M
290327R
291387P
295862N
300012N
309807E
316326R
318219R
330239M
334913I
343259R
344822D
356265M
356750L
357547P
372416P
377673J
378221P
381623N
384298E
390401M
409117A
416252R
420537I
422121I
426405K
426820P
428715M
436380P
454955E
464131K
465435G
475292P
479247H
483254P
483776N
488045L
497148L
501795N
506328F
507229D
513630M
516453C

528910R
530141N
532868R
532967L
536942R
550817P
551531P
558911R
559199L
559978K
560907M
566797P
567173P
567201P
569253H
577037G
577603P
579635N
587023R
597689K
603768H
603978M
606998R
610620F
615665L
619098P
623493I
624987I
638695N
648633P
649382P
657059J
657993P
660254P
665304P
665707R
666248P
667577B
672492L
673703I
675353N
691852G
698820N
704696L
711305C
711554L
738824K
738961I
745914M
747271P
765141M
766094H
766135N
775409I

775977B
777795L
778693A
780470J
780586M
783572P
783582P
795215H
800627P
803163P
810284D
813371A
816881B
818865K
828055L
844636G
846609N
852178G
852671J
859505L
859639N
861129R
862670M
865743M
866103J
869257K
874072A
888410M
889475F
890642L
894223N
900365C
906223L
913238F
916984J
919548N
920468J
926970D
933913E
938905C
941956I
951794E
958123M
959131P
963438M
965233D
969346N
974473L
997456N
998474J
001142P
004239N
006768R
026738R

041004N
041634H
044210R
045280P
054798R
054813N
054965R
059527P
060200L
066953L
071443K
077352A
082723R
090841E
096230C
100538K
101980P
121690N
130160M
134484P
139631P
155451D
156993M
161610B
165300F
165493D
167011H
174305H
183011P
185335G
189376J
190768P
211930G
212458R
215197P
222929D
224536M
227355F
230649M
231771G
246546L
252147I
260219H
270151K
273257F
274534E
277834M
277875M
279378K
281211H
289871J
292714R
304151I
324620D

329790I
331294L
340317M
349010M
366159G
372149I
383171P
385448A
390042I
394326P
399631J
405924M
411721F
412334M
415832M
423338N
428280M
430865N
433837N
437337N
441879H
444668N
446839R
447118K
456561L
457382R
458109P
470048E
480642N
483530R
485304L
486077J
487402K
487594P
500511I
506309L
508817L
517990G
518145B
521802E
527930P
532430B
533527J
534021L
541190N
542784K
544254J
547249R
551793K
559978I
562171F
573278I
577143E
579659I



H I V A T A L O S  É R T E S Í T Ő 	 • 	 2018.	évi	61.	szám	 5071

582687K
588060N
592327P
600709H
612441P
621880K
622817K
629337K
630430C
640276R
671765J
673674J
681732K
692040R
698645R
701270N
701504N
709171K
715882H
717071C
717673N
719899L
727451N
730330K
735324J
739668E

745053P
753686N
760690I
769245M
776608P
776872G
790571I
792976N
793363M
793785K
795107L
796915L
799825R
802375J
815574H
817800P
826574J
829681H
829703A
833619R
838547L
839474P
843997N
849887M
850078M
850096H

850431E
851358B
867611J
881469M
884330I
888442B
889144J
893308N
894039M
894240N
900667M
903086K
905298N
911683G
916450C
918391A
920372P
925409L
927271M
932052J
939173F
942187L
942617C
943374N
950658N
951408E

952687N
967148K
968402J
981876A
990771G
995869N
997302C
009807H
021083L
040391M
044680R
074547G
082964M
085105K
104787N
115839J
120342K
125975I
131582M
179897M
208199M
242272J
255658R
273465P
281978E
321569M

343517P
350654J
390507I
437230L
463720L
492493H
566092E
566897F
577991N
609920N
652351D
676399K
680982P
684077L
690301K
698847E
729824D
799946J
836153H
877461A
891596B
947188J
962470L
970428G
978853A

Budapest, 2018. október 31.
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A pénzügyminiszter közleménye  
a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás 
alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről,  
a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban 
való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható 
harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér 
megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés 26. pontja szerinti foglalkozások 
meghatározásáról 

A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján 
történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal 
munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint 
a  Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi 
foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 15. § 
(1) bekezdés 26. pontja szerinti foglalkozások a következők: 

Foglalkozás (FEOR)

21. Műszaki, informatikai, 
természettudományi foglalkozások

2113 Élelmiszer-ipari mérnök 

2115 Építészmérnök 

2116 Építőmérnök 

2117 Vegyészmérnök

2118 Gépészmérnök 

2121 Villamosmérnök (energetikai mérnök) 

2122 Villamosmérnök (elektronikai mérnök) 

2123 Telekommunikációs mérnök 

2129 Egyéb máshova nem sorolható mérnök 

2141 Rendszerelemző (informatikai) 

2142 Szoftverfejlesztő 

2143 Hálózat- és multimédia-fejlesztő 

2144 Alkalmazásprogramozó 

2149 Egyéb szoftver- és alkalmazásfejlesztő, -elemző

2151 Adatbázis-tervező és -üzemeltető 

2152 Rendszergazda

2153 Számítógép-hálózati elemző, üzemeltető 

2159 Egyéb adatbázis- és hálózati elemző, üzemeltető

31. Technikusok és hasonló műszaki 
foglalkozások

3112 Kohó- és anyagtechnikus 

3116 Gépésztechnikus 

3117 Építő- és építésztechnikus 

3121 Villamosipari technikus (energetikai technikus) 

3122 Villamosipari technikus (elektronikai technikus) 

3135 Minőségbiztosítási technikus 

3141 Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus 

3142 Informatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató 
technikus 

3143 Számítógéphálózat- és rendszertechnikus 

3144 Webrendszer- (hálózati) technikus 

3146 Telekommunikációs technikus 

3161 Munka- és termelésszervező
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Foglalkozás (FEOR)

32. Szakmai irányítók, felügyelők
3212 Feldolgozóipari szakmai irányító, felügyelő

3221 Irodai szakmai irányító, felügyelő 

3222 Konyhafőnök, séf

33. Egészségügyi foglalkozások 3311 Ápoló, szakápoló

35. Szociális foglalkozások
3511 Szociális segítő 

3513 Szociális gondozó, szakgondozó 

36. Üzleti jellegű szolgáltatások 3623 Anyaggazdálkodó, felvásárló 

41. Irodai, ügyviteli foglalkozások
4131 Készlet- és anyagnyilvántartó 

4132 Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó 

42. Ügyfélkapcsolati foglalkozások 4211 Banki pénztáros 

51. Kereskedelmi és vendéglátó-ipari 
foglalkozások

5113 Bolti eladó 

5117 Bolti pénztáros, jegypénztáros 

5132 Pincér 

5133 Pultos 

5134 Szakács 

61. Mezőgazdasági foglalkozások

6115 Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, csemetenevelő

6119 Egyéb növénytermesztési foglalkozású

6121 Szarvasmarha-, ló-, sertés-, juhtartó és -tenyésztő

6122 Baromfitartó és -tenyésztő

62. Erdőgazdálkodási, 
vadgazdálkodási és halászati 

foglalkozások
6211 Erdészeti foglalkozású

71. Élelmiszeripari foglalkozások

7111 Húsfeldolgozó 

7112 Gyümölcs- és zöldségfeldolgozó, -tartósító 

7113 Tejfeldolgozó, tejtermékgyártó 

7114 Pék, édesiparitermék-gyártó 

62. Erdőgazdálkodási foglalkozások
6212 Fakitermelő (favágó) 

6211 Erdészeti foglalkozású

72. Könnyűipari foglalkozások

7212 Szabó, varró 

7216 Bőrdíszműves, bőröndös, bőrtermékkészítő, -javító 

7222 Faesztergályos

7223 Bútorasztalos

73. Fém- és villamosipari 
foglalkozások

7321 Lakatos

7322 Szerszámkészítő

7323 Forgácsoló 

7325 Hegesztő, lángvágó

7331 Gépjármű- és motorkarbantartó, -javító

7333 Mezőgazdasági és ipari gép (motor) karbantartója, javítója 

7334 Mechanikaigép-karbantartó, -javító (műszerész) 

7341 Villamos gépek és készülékek műszerésze, javítója 
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Foglalkozás (FEOR)

75. Építőipari foglalkozások

7511 Kőműves

7512 Gipszkartonozó, stukkózó 

7513 Ács 

7514 Épületasztalos

7515 Építményszerkezet-szerelő 

7521 Vezeték- és csőhálózat-szerelő (víz, gáz, fűtés) 

7524 Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő 

7529 Egyéb építési, szerelési foglalkozású 

7532 Tetőfedő 

7534 Burkoló 

7535 Festő és mázoló 

7537 Kályha- és kandallóépítő 

79. Egyéb ipari és építőipari 
foglalkozások

7919 Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari foglalkozású

81. Feldolgozóipari gépek kezelői

8111 Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője 

8121 Textilipari gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó 

8122 Ruházati gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó 

8125 Fafeldolgozó gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó

8126 Papír- és cellulóztermék-gyártó gép kezelője és gyártósor mellett 
dolgozó 

8135 Műanyagtermék-gyártó gép kezelője 

8136 Gumitermékgyártó gép kezelője

8151 Fémfeldolgozó gép kezelője 

8152 Fémmegmunkáló, felületkezelő gép kezelője 

8190 Egyéb, máshova nem sorolható feldolgozóipari gép kezelője

82. Összeszerelők

8211 Mechanikaigép-összeszerelő 

8212 Villamosberendezés-összeszerelő 

8219 Egyéb termék-összeszerelő 

84. Járművezetők és mobil gépek 
vezetői

8411 Mozdonyvezető 

8412 Vasútijármű-vezetéshez kapcsoló foglalkozású 

8413 Villamosvezető 

8414 Metróvezető 

8415 Trolibuszvezető 

8416 Személygépkocsi-vezető 

8417 Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 

8418 Autóbuszvezető 

8419 Egyéb járművezető és kapcsolódó foglalkozású

8421 Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője 

8422 Földmunkagép és hasonló könnyű- és nehézgép kezelője 

8423 Köztisztasági, településtisztasági gép kezelője 

8424 Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője

8425 Targoncavezető

91. Takarítók 9112 Intézményi takarító és kisegítő



H I V A T A L O S  É R T E S Í T Ő 	 • 	 2018.	évi	61.	szám	 5075

Foglalkozás (FEOR)

92. Egyszerű szolgáltatási 
foglalkozások

9225 Kézi csomagoló 

9223 Rakodómunkás 

9235 Gyorséttermi eladó

9236 Konyhai kisegítő

93. Egyszerű ipari, építőipari, 
mezőgazdasági foglalkozások

9310 Egyszerű ipari foglalkozású

9329 Egyéb egyszerű építőipari foglalkozású 

9331 Egyszerű mezőgazdasági foglalkozású

9332 Egyszerű erdészeti, vadászati és halászati foglalkozású

Budapest, 2018. október 31.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

A pénzügyminiszter közleménye  
a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 
27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet alapján a Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés  
(OKJ 54 344 01), valamint a Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítés (OKJ 54 344 02) 2018/2019-es tanévi 
Országos Szakmai Tanulmányi Versenyének (OSZTV) meghirdetéséről

A számviteli szabályozásért felelős miniszter (pénzügyminiszter) a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 73. § (2) bekezdés 
h) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a 2018/2019. tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 9. § 
(4) bekezdésére – a Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyét, továbbá a Vállalkozási 
és bérügyintéző szakképesítés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyét a középiskolák szakképzési évfolyamának nappali 
rendszerű iskolai oktatásában részt vevő tanulói részére a következők szerint hirdeti meg:

A 2018/2019. tanévi OSZTV időpontjai, versenyfeladatai és helyszínei az alábbiak:

1. Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés (OKJ azonosító száma: 54 344 01)

Központi válogató időpontja: 2019. február 5.
   helyszíne: a versenyző iskolája

Selejtező   időpontja: 2019. február 10-ig
   helyszíne: a versenyző iskolája

Elődöntő  időpontja:  2019. március 12.
   helyszíne: a versenyző iskolája

Döntő  időpontja: 2019. április 8–11. (4 nap, 3 éjszaka)
   helyszíne: Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum
     Návay Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 
     6900 Makó, Posta u. 4–6.
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2. Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítés (OKJ azonosító száma: 54 344 02)

Központi válogató időpontja: 2019. február 5.
   helyszíne: a versenyző iskolája

Selejtező   időpontja: 2019. február 10-ig
   helyszíne: a versenyző iskolája

Elődöntő  időpontja:  2019. március 12.
   helyszíne: a versenyző iskolája

Döntő  időpontja: 2019. április 8–11. (4 nap, 3 éjszaka)
   helyszíne: Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum
     Návay Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 
     6900 Makó, Posta u. 4–6.

A versenyszabályzatot és mellékleteként a nevezési lapot a Pénzügyminisztérium legkésőbb 2018. december 10. 
napjáig a Kormányzati Portálon a következő helyen teszi közzé: ww w.penzugy iszakkepzes.korma ny.h u

A verseny megszervezésével és a lebonyolítással kapcsolatos feladatok koordinálását a Pénzügyminisztérium 
Számviteli és Felügyeleti Főosztály Felügyeleti Osztálya látja el.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

A Nemzeti Választási Bizottság közleménye  
országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

A Nemzeti Választási Bizottság a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint 
a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 13. § (2) bekezdése alapján az alábbi közleményt teszi 
közzé.
A Nemzeti Választási Bizottság 2018. november 8-án tartott ülésén az 1038/2018., 1039/2018., 1040/2018., 1041/2018. 
és 1042/2018. számú határozataival országos népszavazásra feltenni kívánt kérdések hitelesítését megtagadta. 
A határozatok megtekinthetők a választások hivatalos honlapján, a w ww.vala sztas.h u oldalon.

Budapest, 2018. november 8.

  Dr. Rádi Péter s. k.,
  a Nemzeti Választási Bizottság 
  elnöke
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VI. Hirdetmények

A Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság pályázati felhívása  
a Budavári Palota Hunyadi udvarán az újjáépült Főőrség és Lovarda épületében vendéglátóegységek 
hasznosítására 

Nyilvános pályázati felhívás az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 3–4. §-a 
alapján.

Kiíró megnevezése: Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 
1013 Budapest, Ybl Miklós tér 6.; cégjegyzékszám: Cg.: 01-09-907073; adószám: 13496294-2-41)
Elérhetőség: e-mail: iro da @ muem lekfej lesztes.h u
Hasznosítási jogcím: 5 éves határozott idejű bérleti szerződés, amely – a felek ilyen irányú megállapodása esetén – 
további 5 évvel hosszabbítható.

Bérbe adandó állami vagyon: A Budavári Palota Hunyadi udvarán (Budapest I. ker., 6452/1 hrsz. alatt), az újjáépült 
Főőrség épületében 364,77 m2 alapterületű konyha, étterem és kapcsolódó kiszolgáló terek, valamint a Lovarda 
épületében 399,56 m2 alapterületű büfé, catering és kapcsolódó kiszolgáló terek kialakítása és üzemeltetése. 
A bérterület pontos nagyságát a felek az átadás-átvételkor felvételre kerülő felmerési jegyzőkönyvben rögzítik.

Hasznosítás módja: a bérlemény belső kialakítása, valamint annak vendéglátó egységként való működtetése úgy, 
hogy a bérlemény a nagyközönség számára látogatható és megismerhető legyen.
Cél: a Budavári Palota turisztikai kínálatának bővítése, a hazai gasztronómia élményszerű bemutatását lehetővé tevő 
vendéglátó egységek kialakításával.
Olyan étterem kívánatos, amely kiemeli a hely kiválasztottságát és reprezentativitását, ugyanakkor a hétköznapi 
magyar és külföldi látogató számára is elérhető. Olyan magyar, a klasszikus békebeli étterem hangulatát megidéző 
létesítménynek kell nyílni, amely hangsúlyozza a magyar gasztronómiai hagyományokat, de ugyanakkor nyitott és 
innovatív is.
Rendelkezik „hazavihető élmény” kínálattal – gasztro-merchandise, van mód termékek értékesítésére, elképzelhető 
ott nagy létszámú rendezvények catering szolgáltatásának biztosítása.
A bérlő köteles a bérleményben működtetett vendéglátó helyek kínálatában a magyar konyhára jellemző fogásokat 
és magyar terméknek minősített gasztro-merchandising termékeket tartani. 

Bérlő feladata: a bérlemény belsőépítészeti kialakítása, a működéshez szükséges saját berendezések és berendezési 
tárgyak beszerzése és installálása, a bérlemény működtetése az épületegyüttes üzemeltetésével összhangban.

A pályázat elbírálása során a pályázatok rangsorolásakor alkalmazandó értékelési szempontok és számítási módszerek:
a) a bérleti díj éves mértéke – 50-es súlyszámmal;
b) a hasznosítási, gasztronómiai program és annak minősége – 15-ös súlyszámmal;
c) belsőépítészeti koncepció, és annak kialakítása – 15-ös súlyszámmal;
d) korábbi gasztronómiai projekt(ek) bemutatása – 20-as súlyszámmal.

A kiíró által felkért bíráló bizottság minden értékelési szempont esetében 1–10 pontszám között értékeli a benyújtott 
pályázatok ajánlati elemeit, majd az egyes tartalmi elemekre adott pontszámokat megszorozza a súlyszámmal, 
a szorzatokat pedig pályázatonként összeadja. 
A számítás részletes módszerét a pályázati dokumentáció tartalmazza.
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Bérbeadásra vonatkozó fontosabb feltételek, a fizetés módjára vonatkozó előírások:
– A bérlemény a világörökség részét képező, Magyarország kiemelt történelmi, kulturális és turisztikai jelentőséggel 

bíró műemléki ingatlanegyüttesének része. Minderre tekintettel a bérleményben csak és kizárólag olyan 
tevékenység végezhető, amely nem sérti a közrendet és a közerkölcsöt, valamint összeegyeztethető 
az épületegyüttes és közvetlen környezete kiemelt jelentőségével.

– A bérlemény a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint nemzeti vagyonba tartozik, ezért a törvény 
rendelkezései irányadók, így különösen annak 11. § (10)–(12) bekezdései.

– A bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg a bérlő 3 havi bérleti díjnak (éves bérleti díj 25%-ának) megfelelő 
összegű kauciót köteles megfizetni a kiírónak.

– A kiíró a bérleti díjat a bérlemény üzemeltetésének megkezdésétől havonta előre számlázza a bérlőnek, amelyet 
a bérlő 15 napon belül köteles a kiírónak megfizetni.

– A bérlemény üzemeltetésének várható megkezdése a műszaki készültségi állapot figyelembevételével a birtokba 
adástól számított 180 nap, ugyanakkor a szerződés aláírását követően építési és kialakítási munkák folyhatnak 
az épület folyó újjáépítésével összhangban. 

– A bérlemények használatához és a működéshez szükséges engedélyek beszerzése a pályázó kötelezettsége, 
melyhez a kiíró minden segítséget megad.

A létrehozandó név és arculat a kiíróval való egyeztetést követően válik elfogadottá, továbbá a bérlő az elfogadott 
arculatot térítésmentesen a bérbeadó rendelkezésére bocsátja marketingkommunikációban való felhasználás  
céljára. 
A reklám célú feliratok és marketinganyagok megjelenése örökségvédelmiengedély-köteles, melynek beszerzése 
a bérlő feladata. Az épületre és tartozékaira történő rögzítések nem engedélyezettek. 
Az épületegyüttes díszvilágítása központi szabályozású, annak módosítása nem engedélyezett.

A pályázó szervezettel szembeni elvárások:
– Kizárólag társas vállalkozás: korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság pályázata elfogadható 

cégcsoportban indulás lehetőségével.
– Legalább 3 lezárt üzleti évvel rendelkezik.
– A cég fő tevékenysége a vendéglátás.
A konzorciumban való indulást kizárja a bérbeadó.

A pályázat érvényességének feltételei:
A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a kiírónál a leadást megelőzően regisztráltassa magát, 
és  átvegye  a pályázati dokumentációt. (Ügyfélfogadás munkanapokon 9.30 és 14 óra között.) A pályázati 
dokumentációt kizárólag a pályázat összeállításához lehet használni, annak bármilyen más célú felhasználása, 
közzététele nem engedélyezett. A pályázó pályázatában köteles a pályázati kiírás és dokumentáció feltételeinek 
megfelelni.
A pályázó pályázati biztosítékot köteles biztosítani 5 000 000 Ft értékben. A pályázati biztosíték célja, hogy csak és 
kizárólag olyan pályázó nyújtson be pályázatot, mely képes az ajánlatában szereplő pontok teljesítésére. A pályázó 
pályázati biztosítékként köteles elutalni a MÁK-nál vezetett 10032000-00335869-00000017 számú bankszámlára 
5  000  000 Ft (ötmillió forint) összeget. A közlemény rovatban „Főőrség és Lovarda vendéglátó egységek, ajánlati 
biztosíték” kell, hogy szerepeljen. A vesztes pályázóknak a pályázati biztosíték összege a pályázat eredményének 
kihirdetését követően 10 munkanapon belül visszautalásra kerül. A nyertes pályázó által elutalt pályázati biztosíték 
beszámításra kerül a fizetendő kaució összegébe. 
A kiíró által megkövetelt bérleti díj összege havonta minimum nettó 2 000 000 Ft (azaz kettőmillió forint), amelynek 
legfeljebb 50%-a az induló beruházás értéknövelő tartalmának ellenértékeként beszámításra kerülhet. A bérleti díjon 
felül – számla ellenében – fizetendő a közüzemi díj és a közös költség.
Az értéknövelő beruházások elfogadásához előzetesen jóváhagyott tervdokumentáció, hatósági engedélyek, tételes 
költségvetés és megvalósulási dokumentáció átadása szükséges a költségek alátámasztásaként.
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A pályázathoz kötelezően benyújtandó egyes nyilatkozatok, dokumentumok:
– Nyilatkozat a pályázati feltételek maradéktalan elfogadásáról.
– Nyilatkozat, hogy a pályázónak nincsen három hónapnál régebben lejárt köztartozása.
– Nyilatkozat együttműködési szándékról, miszerint a pályázó gazdasági tevékenységén túl aktívan részt vesz  

a kiíró/üzemeltető által szervezett tematikus programokban.
– Nyilatkozat, hogy az alapanyagként használt, valamint az értékesíteni kívánt termékek legalább 60%-a magyar, 

illetve Magyarországon előállított.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint átlátható szervezetnek minősül.
– Nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő utolsó három lezárt pénzügyi évének adózás utáni eredménye pozitív volt.
– Nyilatkozat a foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszámáról a pályázat benyújtását megelőző évre vonatkozóan.
– Banki igazolás a pályázati biztosíték elutalásáról.
– Referencialista.
– Tervezett beruházás részletes bemutatása.
– Tervezett beruházás alaprajza a terv szerinti konyha elhelyezéssel.
– Tervezett beruházás látványtervei.
– Tervezett tevékenység részletes bemutatása.
– Cégkivonat és hiteles cégaláírási nyilatkozat.

A pályázatok benyújtásának helye:
A pályázatokat az 1013 Budapest I. kerület, Ybl Miklós tér 5. II. emeleten, a Titkárságon (bejárat az Erzsébet lépcső felől) 
kell leadni. (Ügyfélfogadás munkanapokon 9.30 és 14 óra között.) A pályázatok beérkezése során a kiíró képviselője 
az átvétel pontos időpontját rávezeti a pályázatot tartalmazó zárt borítékra, s egyúttal igazolja az átvétel tényét.

A pályázatok benyújtásának módja:
– A pályázatokat három nyomtatott (egy eredeti és két másolati), valamint egy elektronikus adathordozóra mentett 

példányban kell benyújtani. Hiánypótlásra nincs lehetőség.
– A pályázatokat a pályázati dokumentációban előírtak szerint kell elkészíteni. A benyújtandó pályázat nyelve 

magyar.

A pályázatok benyújtásának határideje:
A jelen pályázati felhívás Hivatalos Értesítőben való megjelenésétől számított 45 naptári nap 10 óra. Amennyiben ez 
a nap munkaszüneti napra esik, akkor a pályázati határidő az ezt követő első munkanapon, 10 órakor jár le. A bontás 
nem nyilvános.

A pályázatok elbírálási időpontja és a pályázók értesítésének módja: 
A kiíró a pályázatokat a benyújtási határidőtől számított 30. naptári nap 15 óráig bírálja el. Amennyiben ez az időpont 
munkaszüneti napra esik, akkor az azt követő első munkanap 15 óráig. A pályázókat a kiíró a regisztráció során 
megadott e-mail-címen és ajánlott levélben értesíti az eredményről. A kiíró a saját ajánlati kötöttségét kizárja 
és fenntartja annak jogát, hogy a pályázati eljárást annak bármelyik szakaszában eredménytelennek nyilvánítsa. 

A helyszíni bejárás időpontja:
A kiírás megjelenését követő második kedd 14 óra.
A helyszíni bejáráson az vehet részt, aki „A pályázat érvényességének feltételei” pontban rögzítetteknek megfelelően 
regisztrált.
Kiegészítő tájékoztatás, kérdés esetén: Kiegészítő tájékoztatási igényt és kérdést kizárólag írásban, az ajánlattételi 
határidő lejártát megelőzően észszerű időben, de legkésőbb a pályázati felhívás Hivatalos Értesítőben való 
megjelenését követő harmadik csütörtök 14 óráig lehet feltenni az uir oda @ muem lekfejlesztes.h u e-mailre küldött 
levélben. A kiegészítő tájékoztatást a kiíró legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt 5 nappal adja meg. 
A  pályázók által feltett kérdéseket, és az azokra adott kiírói válaszokat minden regisztrált pályázó megkapja 
a regisztrációnál megadott e-mail-címre (kérdező adatai nélkül). A pályázó felelőssége, hogy a kiegészítő tájékoztatásra 
irányuló kérdések határidőben megérkezzenek a kiíróhoz. A pályázónak az írásbeli kérdés tárgyában is fel kell tüntetni 
„Főőrség és Lovarda épületében vendéglátó egységek” feliratot, valamint ha a regisztrációnál megadottaktól eltér, 
akkor az értesítési címet. Pályázó kizárólagos felelőssége, hogy olyan elérhetőséget adjon meg, amely a megküldendő 
dokumentumok fogadására a nap 24 órájában alkalmas.
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A pályázatok eredeti és másolati példánya közötti formai vagy tartalmi eltérés esetén a kiíró az eredeti példányt tekinti 
hitelesnek, és ennek alapján értékeli a pályázatot. E rendelkezés azonban nem mentesíti a pályázót, hogy pályázatát 
az előírt példányszámban, illetve tartalmi és formai követelményeknek megfelelően nyújtsa be.

Pályázati kötöttség a benyújtási határidőt követő 180 nap.

Budapest, 2018. október 30.

A Mélyépbau 2006 Építő Kft. hirdetménye  
számlatömb és bélyegző érvénytelenítéséről

2018. október 19-én a Mélyépbau 2006 Építő Kft.-től eltulajdonítottak 3 db számlatömböt és 1 db bélyegzőt. 
A  számlatömbök és a bélyegző érvénytelenítésre kerültek, azok lejelentése a rendőrségen és a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalnál hivatalosan megtörtént.

A számlák sorszámai: 

1. NJ6SA 8791401-től az NJ6SA 8791450-ig 
(Ebből a tömbből az NJ6SA 8791419 sorszámig használva volt.)

2. SBASA 2138651-től az SBASA 2138700-ig
(Ez a tömb teljesen üres volt.)

3. YK2EB 190201-től az YK2EB 190250-ig
(Ebből a tömbből az YK2EB 190237 sorszámig használva volt.)

A bélyegző lenyomata a következő volt:

MÉLYÉPBAU 2006 Kft. 
5137 JÁSZKISÉR 
Silye Sámuel u 2. 

 MOBIL : +36/30-349-2211 
e-mail : melyepbau2006kft@freemail.hu 

 

Különös szerződéses feltételek     1/1 

 
 
Tisztelt Címzett! 
 
 
2018.10.19.-én a Mélyépbau 2006 Építő Kft.-től eltulajdonítottak 3 db 
számlatömböt és 1db bélyegzőt. A számlatömbök és a bélyegző 
érvénytelenítésre került, azok lejelentése a Rendőrségen és a Nemzeti Adó és 
Vámhivatalnál hivatalosan megtörtént. 
 
A számlák sorszámai:  
 
1. NJ6SA 8791401-től a NJ6SA 8791450-ig  
(Ebből a tömbből az NJ6SA 8791419 sorszámig használva volt.) 
 
2. SBASA 2138651-től a SBASA 2138700-ig 
(Ez a tömb teljesen üres volt) 
 
3. YK2EB 190201-től a YK2EB 190250-ig 
(Ebből a tömbből az YK2EB 190237 sorszámig használva volt.) 
 
A bélyegző lenyomata a következő volt: 
 
 

  
 
 
Kelt: 2018. október 30. 
 
 
 
 
 
                                                                               Barna Roland 
                                                                          Mélyépbau 2006 Kft. 
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A KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. hirdetménye  
számlatömb és K/7 típusú menetjegytömbök érvénytelenítéséről

A KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (cégjegyzékszám: 16-10-001794,  
adószám: 24200936-2-16, székhely: 5000 Szolnok, Nagysándor József út 24.) közzéteszi, hogy 
– a CE3EA 0096 801–0096 850 sorszámú készpénzfizetési számlatömb elveszett. A számlatömb 2018. október 8-tól 

érvénytelen;
– a 001 sorozatszámú, 200 451–200  500 sorszámú K/7 típusú menetjegytömb elveszett. A menetjegytömb 

2018. október 8-tól érvénytelen;
– a 001 sorozatszámú, 200 746–200  750 sorszámú K/7 típusú menetjegytömb elveszett. A menetjegytömb 

2018. október 8-tól érvénytelen.
A fenti szigorú számadású nyomtatványokkal való visszaélésből eredő károkért a társaság nem vállal felelősséget.
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A Hivatalos Értesítőt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti. 
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter. A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Hivatalos Értesítő hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu honlapon érhető el. 
Felelős kiadó: dr. Salgó László Péter.
A Hivatalos Értesítő oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. 
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.
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