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Kormányrendeletek

A Kormány 27/2014. (II. 7.) Korm. rendelete
egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 8. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások
hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős
intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet]
a)
18. § (2) bekezdésében a „Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.” szövegrész helyébe a „Miniszterelnökség”
szöveg,
b)
33. § (3) bekezdésében a „Kormányirányító” szövegrész helyébe a „Kormány irányító” szöveg
lép.
2. §		
Az 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A Schengen Alap felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellenőrzési rendjének
kialakításáról szóló 179/2004. (V. 26.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A Schengen Alap felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellenőrzési rendjének kialakításáról szóló
179/2004. (V. 26.) Korm. rendelet
a)
2. § 2. pontjában a „Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. (a továbbiakban: SZPI)” szövegrész helyébe
a „Miniszterelnökség” szöveg,
b)
4. §-ában az „az SZPI” szövegrész helyébe az „a Miniszterelnökség” szöveg
lép.

3. Az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló
359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
Az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló
359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet
a)
2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. (a továbbiakban:
SZPI) Nemzetközi Együttműködési Programokért felelős szervezeti egysége” szövegrész helyébe
a „Miniszterelnökség” szöveg,
b)
12. § (1) bekezdésében a „joggal” szövegrész helyébe a „joga” szöveg
lép.

4. A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap,
valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz
pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó
támogatások hazai felhasználásának intézményeiről szóló 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
módosítása
5. §

(1) A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási
Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi
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együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeiről
szóló 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdés a) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az 1. § (3) bekezdésének a), b), valamint h) pontjában meghatározott program vonatkozásában]
„a) a közös irányító hatóság: a Miniszterelnökség;”
A 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az 1. § (3) bekezdésének a), b), valamint h) pontjában meghatározott program vonatkozásában]
„e) nemzeti hatóság: a Miniszterelnökség.”
A 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az 1. § (3) bekezdésének e)–f) pontjában meghatározott program vonatkozásában]
„a) a közös irányító hatóság: a Miniszterelnökség;”
A 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az 1. § (3) bekezdésének e)–f) pontjában meghatározott program vonatkozásában]
„e) nemzeti hatóság: a Miniszterelnökség.”
A 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az 1. § (3) bekezdésének g) pontjában meghatározott program vonatkozásában]
„a) a közös irányító hatóság: a Miniszterelnökség;”
A 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az 1. § (3) bekezdésének g) pontjában meghatározott program vonatkozásában]
„c) nemzeti hatóság: a Miniszterelnökség.”
A 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az 1. § (3) bekezdésének c), d), valamint i)–k) pontjában meghatározott program vonatkozásában]
„a) a nemzeti hatóság: a Miniszterelnökség;”

6. §		
A 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
a)
4. § (1) bekezdésében az „Az NFÜ elnöke” szövegrész helyébe az „A Miniszterelnökséget vezető államtitkár”
szöveg,
b)
4. § (3) bekezdésében az „Az NFÜ elnöke” szövegrész helyébe az „A Miniszterelnökséget vezető államtitkár”
szöveg
lép.

5. A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap,
valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez
kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosítása
7. §		
A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási
Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról
szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdés
26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„26. irányító hatóságot és a nemzeti hatóságot működtető szervezet: a Miniszterelnökség.”
8. §		
A 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet
a)
7. § (2) bekezdésében az „Irányító Hatóság” szövegrész helyébe az „Irányító Hatóság és a Nemzeti Hatóság”
szöveg,
b)
8. § (1) bekezdésében a „számla” szövegrész helyébe a „számlát” szöveg,
c)
23. §-ában a „Nemzeti Hatóság” szövegrész helyébe a „fejezetet irányító szerv” szöveg
lép.

6. A Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet módosítása
9. §

(1) A Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 68/2011. (IV. 28.) Korm.
rendelet] 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Irodákat a Miniszterelnökséget vezető államtitkár (a továbbiakban: államtitkár) felügyeli.”

2076

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 17. szám

(2) A 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Társaság feladata az Irodák rendszerének fejlesztése. A Társaság – a nemzetközi programok kivételével –
támogatja a 2014–2020 programozási időszakban a területi alapú tervezés koordinációját.”
(3) A 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Társaság
a) ellátja
aa) a Nemzeti Kapcsolattartó feladatait az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus
tekintetében,
ab) a Nemzeti Koordinációs Egység feladatait a Svájci–Magyar Együttműködési Program tekintetében,
ac) a Program Operátor feladatait a Norvég Finanszírozási Mechanizmus Együttműködési Megállapodásban
rögzítettek alapján,
ad) a Budapest Duna Kontakt Pont iroda működtetését,
b) felügyeli az a) pont szerinti feladatainak ellátására a végrehajtási, lebonyolítási szervvel kötött megállapodásban
általa delegált feladatok ellátását.”
(4) A 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Társaság részt vesz az egyes komplex térségfejlesztési nemzeti programokkal (BOR-VIDÉK Tokaj-Hegyalja
Nemzeti Program, Tisza-tó Nemzeti Program, Ős-Dráva Program) kapcsolatos feladatellátásban, koordinációban,
működteti az egyes nemzeti programok végrehajtását támogató programirodákat.”
10. §

(1) A 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet 2/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Társaságot – a 2. § (4) bekezdése szerinti feladatok kivételével – az államtitkár felügyeli. A Társaság
a 2. § (4) bekezdése szerinti feladatok tekintetében nem utasítható.”
(2) A 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet 2/A. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az államtitkár a Társaság felügyelete és szakmai irányítása körében különösen az alábbi feladatokat látja el)
„b) jóváhagyja a Társaság szervezeti és működési szabályzatát és az éves munkatervét,”

11. §		
A 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet a következő 2/D. §-sal és 2/E. §-sal egészül ki:
„2/D. § A Miniszterelnökség a Társaságot az államtitkár által irányított fejezet terhére nyújtandó költségvetési
támogatásokkal kapcsolatos lebonyolítási feladatok ellátásával megbízhatja.
2/E. § A Társaság működéséhez és feladatainak ellátásához az államtitkár döntése alapján az általa irányított fejezet
terhére forrás biztosítható.”
12. §		
A 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet
a)
2. § (3a) bekezdésében a „Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ)” szövegrész helyébe
a „Miniszterelnökség” szöveg,
b)
2/B. §-ában az „a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja” szövegrész helyébe
az „az államtitkár” szöveg,
c)
2/C. §-ában az „A Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja” szövegrész helyébe
az „Az államtitkár” szöveg
lép.

7. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével összefüggő egyes kérdésekről szóló
475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása
13. §		
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 475/2013. (XII. 17.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet] a következő 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. § (1) Az SZPI feladatkörébe utalt, 3. melléklet szerinti programokkal összefüggő feladatok vonatkozásában
2014. február 10. napjától az SZPI jogutódja a Miniszterelnökség. Az SZPI átadja a 3. melléklet szerinti programokkal
összefüggő dokumentumokat, információkat a Miniszterelnökség, mint irányító hatóság és nemzeti hatóság részére.
(2) Az SZPI átadja a 2014–2020-as programozási időszak területi együttműködési programokkal összefüggő
területi alapú tervezéssel, az intézményrendszer kialakításával, a tárgyalási mandátum képviseletével kapcsolatos
feladatokat és az ahhoz tartozó dokumentációt a Miniszterelnökség, mint irányító hatóság és nemzeti hatóság
részére.
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(3) Az SZPI és a Miniszterelnökség közötti átadás-átvételi eljárásra a törvényt és a rendeletet megfelelően alkalmazni
kell.
(4) Az átadás-átvételi eljárás levezetője a Miniszterelnökséget vezető államtitkár.
(5) Az átadás-átvételi eljárást 2014. február 18-ig le kell folytatni.
(6) Az átadás-átvételi megállapodás megkötése során az egyes kérdések – így különösen a létszám, a vagyon-,
a dokumentum-, a szerződés- és a kötelezettség-állomány – vonatkozásában a 2014. február 9-i állapotot kell
figyelembe venni.”
14. §		
A 475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet a 2. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

8. Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről
szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
15. §		
Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló
549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet] 33. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„33. § Az INTERREG Közösségi Kezdeményezés program előirányzat-maradványai (XIX. fejezet 2. cím 2. alcím
1. jogcímcsoport) vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítés igazoló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.”
16. §		
Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Területi Együttműködés előirányzatai (XIX. fejezet 2. cím 5. alcím) vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítés igazoló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.”
17. §		
Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 44. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„44. § A 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése előirányzat-maradvány
(XIX. fejezet 2. cím 7. alcím 6. jogcímcsoport) vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítés igazoló: környezetvédelmi tárgyú szerződések esetében a KEOP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt
személy, közlekedési tárgyú szerződések esetében a KÖZOP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.”
18. §		
Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
19. §		
Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
a)
32. § (1) bekezdés d) pontjában az „által” szövegrészek helyébe a „vagy az általa” szöveg,
b)
32. § (2) bekezdés d) pontjában az „által” szövegrész helyébe a „vagy az általa” szöveg,
c)
32. § (3) bekezdés d) pontjában az „által” szövegrész helyébe a „vagy az általa” szöveg,
d)
34. § d) pontjában az „által” szövegrész helyébe a „vagy az általa” szöveg,
e)
35. § (2) bekezdés d) pontjában az „által” szövegrész helyébe a „vagy az általa” szöveg,
f)
37. § d) pontjában az „által” szövegrész helyébe a „vagy az általa” szöveg,
g)
38. § d) pontjában az „által” szövegrész helyébe a „vagy az általa” szöveg,
h)
39. § d) pontjában az „által” szövegrész helyébe a „vagy az általa” szöveg,
i)
40. § d) pontjában az „által” szövegrészek helyébe a „vagy az általa” szöveg,
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j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
lép.

41. § d) pontjában az „által” szövegrész helyébe a „vagy az általa” szöveg,
42. § d) pontjában az „által” szövegrész helyébe a „vagy az általa” szöveg,
43. § d) pontjában az „által” szövegrész helyébe a „vagy az általa” szöveg,
45. § d) pontjában az „által” szövegrész helyébe a „vagy az általa” szöveg,
46. § d) pontjában az „által” szövegrész helyébe a „vagy az általa” szöveg,
47. § (2) bekezdés d) pontjában az „által” szövegrész helyébe a „vagy az általa” szöveg,
48. § d) pontjában az „által” szövegrész helyébe a „vagy az általa” szöveg,
49. § d) pontjában az „által” szövegrész helyébe a „vagy az általa” szöveg

9. Záró rendelkezések
20. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1. § a) pontja, a 2. §, a 3. §, a 4. § a) pontja, az 5. §, a 7. §, a 8. § a) és c) pontja, a 9. § (2) és (3) bekezdése, a 10. §
(1) bekezdése, a 15. §, a 16. § és a 18. § 2014. február 10-én lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 27/2014. (II. 7.) Korm. rendelethez
Az 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B:7 mezője helyébe a következő mező lép:
B
7.

Miniszterelnökséget vezető államtitkár

2. melléklet a 27/2014. (II. 7.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelethez

1. A 2007–2013 programozási időszakban az európai területi együttműködési programból,
az előcsatlakozási támogatási eszközből és az európai szomszédsági és partnerségi eszközből
finanszírozott együttműködések (irányító hatóság)

1.

A

B

C

Program megnevezése

Irányító hatóság

Irányító hatóság működtetéséért felelős
szerv

2.

Magyarország–Románia
Határon Átnyúló
Együttműködési Program

Nemzetközi Együttműködési
Programok Irányító Hatósága

Miniszterelnökség

3.

Magyarország–Szlovákia
Határon Átnyúló
Együttműködési Program

Nemzetközi Együttműködési
Programok Irányító Hatósága

Miniszterelnökség

4.

Magyarország–Horvátország
Határon Átnyúló
Együttműködési Program

Nemzetközi Együttműködési
Programok Irányító Hatósága

Miniszterelnökség
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5.

Magyarország–Szerbia
IPA Határon Átnyúló
Együttműködési Program

Nemzetközi Együttműködési
Programok Irányító Hatósága

Miniszterelnökség

6.

Magyarország–Szlovákia–
Románia–Ukrajna ENPI Határon
Átnyúló Együttműködési
Program

Nemzetközi Együttműködési
Programok Irányító Hatósága

Miniszterelnökség

7.

Délkelet-Európai
Transznacionális
Együttműködési Program

Nemzetközi Együttműködési
Programok Irányító Hatósága

Miniszterelnökség

2. A 2007–2013 programozási időszakban az európai területi együttműködési programból,
az előcsatlakozási támogatási eszközből és az európai szomszédsági és partnerségi eszközből
finanszírozott együttműködések (nemzeti hatóság)

1.

A

B

C

Program megnevezése

Nemzeti hatóság

Nemzeti hatóság működtetéséért felelős
szerv

2.

Ausztria–Magyarország Határon Nemzetközi Együttműködési
Programok Irányító Hatósága
Átnyúló Együttműködési
Program

Miniszterelnökség

3.

Szlovénia–Magyarország
Határon Átnyúló
Együttműködési Program

Nemzetközi Együttműködési
Programok Irányító Hatósága

Miniszterelnökség

4.

Közép Európa Transznacionális
Együttműködési Program

Nemzetközi Együttműködési
Programok Irányító Hatósága

Miniszterelnökség

5.

INTERREG IVC Interregionális
Együttműködési Program

Nemzetközi Együttműködési
Programok Irányító Hatósága

Miniszterelnökség

6.

INTERACT

Nemzetközi Együttműködési
Programok Irányító Hatósága

Miniszterelnökség

3. A 2004–2006 programozási időszak INTERREG Közösségi Kezdeményezés

1.

A

B

C

Program megnevezése

Irányító hatóság

Irányító hatóság működtetéséért felelős
szerv

2.

INTERREG Közösségi
Kezdeményezés Irányító
Hatóság

Nemzetközi Együttműködési
Programok Irányító Hatósága

Miniszterelnökség

4. Egyéb lezárult programok

1.

A

B

C

Program megnevezése

Irányító hatóság

Irányító hatóság működtetéséért felelős
szerv

2.

Phare program

Nemzetközi Együttműködési
Programok Irányító Hatósága

Miniszterelnökség

3.

Átmeneti Támogatás program

Nemzetközi Együttműködési
Programok Irányító Hatósága

Miniszterelnökség
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4.

Schengen Alap

Nemzetközi Együttműködési
Programok Irányító Hatósága

Miniszterelnökség

5.

Igazgatási Partnerség program

Nemzetközi Együttműködési
Programok Irányító Hatósága

Miniszterelnökség

6.

Europe Direct program

Nemzetközi Együttműködési
Programok Irányító Hatósága

Miniszterelnökség
”

3. melléklet a 27/2014. (II. 7.) Korm. rendelethez
Hatályát veszti az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 14., 15. és 29. sora.
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V.
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A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzetgazdasági miniszter 5/2014. (II. 7.) NGM rendelete
a nemzetgazdasági miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi
CXIII. törvény 81. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai
igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 68. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 73. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint
a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel
egyetértésben
a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
Honvédelmi vonatkozású különleges jogrendi időszak: az Alaptörvény szerinti rendkívüli állapot, megelőző
védelmi helyzet, váratlan támadás és szükségállapot,
2.
Meghagyásba bevont gazdasági szerv: a nemzetgazdasági miniszter (a továbbiakban: miniszter) által
e rendeletben honvédelmi feladat ellátása érdekében termelési, ellátási szolgáltatásra kijelölt gazdálkodó
szervezet,
3.
Nemzetgazdasági szervezet: a miniszter irányítása, felügyelete, alapítói joggyakorlása vagy tulajdonosi
joggyakorlása alá tartozó szervek.

2. A honvédelmi feladatok végrehajtásának egységes rendje
2. §

(1) A Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honvédelmi feladatai végrehajtásának
koordinálására kijelölt hivatali egysége
a)
összehangolja a minisztérium részére megállapított honvédelmi feladatok teljesítését, a nemzetgazdasági
szervezetek honvédelmi feladatairól szóló okmányok (a továbbiakban: honvédelmi intézkedési terv)
összeállítását, felülvizsgálatát, módosítását,
b)
koordinálja a minisztérium nemzetközi válságkezelési gyakorlatokon, valamint az egyéb honvédelmi
gyakorlatokon való részvételét,
c)
részt vesz az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének (a továbbiakban: NATO) felajánlott civil képességekkel és
a befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos ágazati feladatok végrehajtásában,
d)
együttműködik az ágazati védelmi tervezés rendszerének kialakításában, működtetésében
a gazdaságfelkészítés rendszerében, továbbá a védelmi igazgatási szervek, a megyei, fővárosi védelmi
bizottságok és munkaszervezeteik ellenőrzésének végrehajtásában,
e)
gondoskodik a honvédelmi felkészítés kormányzati feladattervében meghatározott feladatok végrehajtásáról
és az abban biztosított költségvetési források felhasználásáról szóló beszámoló tervezetének, valamint
a honvédelmi felkészítés következő évi feladattervéhez szükséges javaslatok és költségvetési igények
összeállításáról a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott feladat végrehajtása
érdekében.
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(2) A nemzetgazdasági szervezetek
a)
közreműködnek az ágazati honvédelmi feladatok végrehajtásában,
b)
a minisztérium megkeresése szerint intézkednek a NATO vagy az Európai Unió (a továbbiakban: EU) műveleti
területen történő szakmai feladat ellátására jelölt állításról,
c)
a NATO vagy EU műveletbe jelöltek és a vállalt feladat adatait tartalmazó jegyzéket megküldik a miniszter
által kijelölt szervezet részére és azt változás esetén aktualizálják.

3. A honvédelmi intézkedési terv
3. §

(1) A nemzetgazdasági szervezet vezetője által felterjesztett honvédelmi intézkedési tervet a miniszter hagyja jóvá.
(2) A honvédelmi intézkedési terv tartalmazza a nemzetgazdasági szervezet különleges jogrendre vonatkozó,
a honvédelmi feladatok ellátását rendkívüli körülmények között is biztosító, a személyi és anyagi erőforrásokra is
kiterjedő működési szabályait.
(3) A honvédelmi intézkedési terv a nemzetgazdasági szervezet sajátosságainak megfelelő – a működési szabályokról
rendelkező – szöveges részből, valamint – a személyi és anyagi erőforrásokat bemutató – mellékletekből áll.
(4) A honvédelmi intézkedési terv rendszeres felülvizsgálatáról és szükség szerinti módosításáról, illetve a módosítás
jóváhagyásra történő felterjesztéséről a nemzetgazdasági szervezet vezetője gondoskodik.
(5) A nemzetgazdasági szervezet vezetője gondoskodik arról, hogy
a)
a honvédelmi intézkedési terv végrehajtásában részt vevő személyi állomány a tervet megismerje,
begyakorolja és felkészüljön annak végrehajtására, továbbá
b)
a honvédelmi intézkedési terv végrehajtását biztosító erők és eszközök rendelkezésre álljanak.

4. A minisztérium ágazati honvédelmi feladatai
4. §

(1) A miniszter a minisztérium útján
a)
rögzíti és rendszeresen felülvizsgálja a honvédelmi, vagy nemzetbiztonsági szempontból stratégiai érdekű
kapacitásokat és a hadiipari kapacitásokat, a kapacitások rendelkezésre állása érdekében szerződéseket köt,
meghatározza az üzemi szolgáltatások igénybevételének szabályait,
b)
kormányzati ciklusonként kidolgozza a nemzetgazdaság honvédelmi vonatkozású különleges jogrendi
időszakra vonatkozó felkészítési adatait tartalmazó védelemgazdasági alaptervet, amelyet évente pontosít
és az igényelt vagyoni szolgáltatásokat visszaigazolja a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása
feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló jogszabályban meghatározott követelménytámasztó szervek
(a továbbiakban: követelménytámasztó szervek) részére,
c)
monitorozza a gazdaság honvédelmi vonatkozású különleges jogrendi időszakra vonatkozó
teljesítőképességét, a tapasztalatokról rendszeres időközönként jelentést készít a Kormány részére,
d)
ellátja a minisztérium kezelésében lévő Állami Céltartalékokkal és Gyártóeszköz Tartalékokkal összefüggő
gazdálkodási teendőket,
e)
elemzi a védelmi célú tartalékolás intézményi rendszerét, javaslatot dolgoz ki a rendszer korszerűsítésére,
annak érdekében, hogy a tartalékok egységes kezelésének kormányzati szintű felügyelete megvalósuljon,
f)
előkészíti a lakosság alapvető létszükségleti cikkekkel történő ellátását biztosító, a honvédelmi vonatkozású
különleges jogrendi időszakra vonatkozó terveket,
g)
üzemelteti és fejleszti a gazdaságmozgósítási informatikai rendszert,
h)
a követelménytámasztó szervek igénytámasztása alapján naprakészen tartja az Egységes
Követelménytámasztói Nomenklatúrát,
i)
elemzi a potenciálisan bekövetkező veszélyhelyzeteket, ennek eredményeképpen az azonosítási eljárás
alapját képező ágazati kritériumrendszert a folyamatos üzembiztonság érdekében aktualizálja,
j)
gondoskodik a nemzetgazdasági szervezetek honvédelmi és a válságkezelés katonai feladataival kapcsolatos
elméleti és gyakorlati felkészítéséről.
(2) A miniszter a minisztérium útján a honvédelmi vonatkozású különleges jogrendi időszakban gondoskodik
a)
a szükséges mértékű személyi- és eszközállomány átcsoportosításáról az érintett szervezeti egységek
vezetőinek javaslata alapján,
b)
a vagyon- és személyvédelemhez, valamint a dokumentációk biztonságba helyezéséhez szükséges feltételek
biztosításáról,
c)
a minisztériumon belüli riasztási-értesítési feladatok megkezdéséről.
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5. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal speciális honvédelmi feladatai
5. §		
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal a honvédelmi vonatkozású különleges jogrendi időszakra történő
felkészülés érdekében
a)
kidolgozza a haditechnikai termékek külkereskedelmével, tranzitjával és a haditechnikai szolgáltatások
nyújtásával összefüggő engedélyek felülvizsgálatának rendszerét, rögzíti a bevezethető intézkedések
részletszabályait,
b)
javaslatot dolgoz ki a döntés-előkészítő munka során
ba)
az ország védelme szempontjából fontos termékek, javak forgalmának korlátozására, a korlátozás
ütemezett feloldására, továbbá a fogyasztói árak értékére és a termékárak egymáshoz viszonyított
arányára,
bb)
a viszonteladásra vagy tovább-feldolgozásra jogosult gazdálkodó szervezetek összetételére,
bc)
az alapvető élelmiszerek és közszükségleti cikkek készletezésére, a készletek minimális mértékére és
a helyettesítő termékek körére,
bd)
az egyes termékek elosztásának szabályozására, a jegy- vagy utalványrendszer bevezetésének
feltételrendszerére, továbbá a termékjegyek, vagy termék utalványok lakosság részére történő
eljuttatására,
be)
a nemesfém és a nemesfémtárgy kereskedelembe való beavatkozásra, a nemesfémek kötelező
vételre való felajánlása elrendelésekor az ellenszolgáltatás értékének meghatározására,
c)
közreműködik a honvédelmi és a válságkezelés katonai feladatainak végrehajtása során
ca)
a külföldi csapatok magyarországi állomásoztatásával kapcsolatos, a Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatalt érintő ügyek intézésében,
cb)
a fegyverkereskedelmi tiltásokkal kapcsolatos hazai kötelezettségek végrehajtásának
ellenőrzésében.

6. Meghagyással kapcsolatos ágazati feladatok
6. §

(1) A meghagyásba bevont gazdasági szerveket az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. melléklet tartalmáról a miniszter honvédelmi feladatai koordinálására kijelölt hivatali egység tájékoztatást küld
a)
a honvédelmi igazgatás központi döntés-előkészítő és végrehajtás koordináló szakmai szerv,
b)
a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerv,
c)
a meghagyásba bevont gazdasági szerv székhelye szerint illetékes megyei, fővárosi védelmi bizottság és
d)
a meghagyásba bevont gazdasági szerv székhelye szerint illetékes polgármester
részére.
(3) A minisztérium ágazati irányítása alá tartozó tevékenységet végző gazdasági társaság is kezdeményezheti
a meghagyásba történő bevonását. A gazdasági társaság kérelmét a minisztérium belgazdasági-szabályozási
ügyekért felelős állami vezetője részére kell eljuttatnia.
(4) A meghagyásba bevont gazdasági szerv vezetője köteles tájékoztatni a minisztériumot minden olyan változásról,
ami jelentős kihatással van a szerv honvédelmi vonatkozású különleges jogrendi időszak idején elvégzendő
feladatainak végrehajtására, a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül.

7. §

(1) A hadkötelezettség bevezetését követően a meghagyásba bevont gazdasági szerv
a)
a munkaköröket tartalmazó nyilvántartást és a – Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi
adatfeldolgozó szerve által visszaigazolt – meghagyási névjegyzéket a honvédelmi vonatkozású különleges
jogrendi időszakban szükséges működésüket alátámasztó okmányokhoz, illetve a részükre meghatározott
feladatokat tartalmazó tervekhez, intézkedésekhez csatolja,
b)
a meghagyási névjegyzék visszaigazolását követő 30 napon belül tájékoztatja az állományába tartozó
hadkötelesek teljes – ezen belül a meghagyásra felterjesztett és ténylegesen meghagyott személyek –
létszámáról a honvédelmi igazgatás központi döntés-előkészítő és végrehajtás koordináló szakmai szervet és
a miniszter honvédelmi feladatai koordinálására kijelölt hivatali egységet,
c)
a név szerinti meghagyás tényét – Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve
visszaigazolását követő 30 napon belül – közli az érintettel, továbbá tájékoztatja a meghagyással kapcsolatos
jogokról és kötelezettségekről.
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(2) A meghagyási tevékenység személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáért, végrehajtásáért a meghagyásba bevont
gazdasági szerv vezetője a felelős.

7. Záró rendelkezések
8. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
9. §		
A meghagyásba bevont szerv a meghagyási jegyzéket első alkalommal e rendelet hatályba lépését követő 90 napon
belül köteles megküldeni
a)
a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve és
b)
a miniszter honvédelmi feladatai koordinálására kijelölt hivatali egysége
részére.
10. §		
Hatályát veszti a hadköteleseknek rendkívüli állapot idejére szóló meghagyásról szóló 14/1994. (IV. 30.)
PM rendeletet.
Varga Mihály s. k.,

		
		

nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet az 5/2014. (II. 7.) NGM rendelethez
A nemzetgazdasági miniszter által meghagyásba bevont gazdasági szervek
Gazdálkodó szervezet

Fsz.

Megnevezése

Székhelye

1.

Magyar Turizmus Zrt.

1115 Budapest, Bartók Béla út 105–113.

2.

Államadósság Kezelő Központ Zrt.

1027 Budapest, Csalogány u. 9–11.

3.

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs
Nonprofit Kft.

1113 Budapest, Diószegi út 37.

4.

Építés Fejlődésért Közhasznú Nonprofit Kft.

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 14.

5.

IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 16.

6.

Kárpát Régió Üzleti Hálózat Zrt.

1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

7.

Magyar Export- Import Bank Zrt.

1065 Budapest, Nagymező u. 46–48.

8.

Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.

1065 Budapest, Nagymező u. 46–48.

9.

Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.

3531 Miskolc, Kiss Ernő út 25.

10.

SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány

1024 Budapest, Rómer Flóris u. 22–24.

11.

Gamma Műszaki Zrt.

1097 Budapest, Illatos út 9.

12.

HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt.

2100 Gödöllő, Dózsa György út 63/A.

13.

HM Arzenál Elektrotechnikai Zrt.

4461 Nyírtelek, Dózsa György u. 121.

14.

HM Currus Harcjárműtechnikai Zrt.

2100 Gödöllő, Isaszegi út 179.

15.

Ruag Ammotec Magyarországi Zrt.

3332 Sirok, Belső gyártelep

16.

HALTECH Magyar Lőszergyártó és Rendészeti
Technológiai Kft.

8184 Fűzfőgyártelep

17.

Respirátor Vegyivédelmi és Tűzvédelmi Zrt.

1097 Budapest, Illatos út 9.

18.

BM HEROS Javító, Gyártó és Kereskedelmi Zrt.

1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 2.

19.

HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.

1101 Budapest, Salgótarjáni út 20.

20.

Omninvest Oltóanyagtermelő és Kutatásfejlesztő
Kereskedelmi Kft.

2097 Pilisborosjenő, Fő u. 7.
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21.

UNION PLUS Kft.

1201 Budapest, Köztemető u. 29.

22.

ÁBRÁND-TEXTIL Termelő és Kereskedelmi Kft.

3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 35.

23.

Kalocsai Konfekcióipari Termelő és Kereskedelmi Kft.

6300 Kalocsa, Szent István Király út 26.

24.

Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Kft.

2660 Balassagyarmat, Madách u. 2.

25.

HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs
Szolgáltató Nkft.

1087 Budapest, Kerepesi út 29/B.

26.

Rába Járműipari Holding Nyrt.

9027 Győr, Martin u. 1.

27.

Polgári Kézilőfegyver- és Lőszervizsgáló Kft.

1031 Budapest, Gyöngysor u. 6.

28.

Sero Kft.

2100 Gödöllő, Eperjes utca 11.

29.

Érv Kft.

2092 Budakeszi, Mezei M. u. 3/A.

2086

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 17. szám

IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 35/2014. (II. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – Kontra Ferenc
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem Magyarország minszki
nagykövetségének vezetésére kapott megbízása alól.
Budapest, 2012. március 5.
Schmitt Pál s. k.,

		
		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. március 8.
		

Martonyi János s. k.,

		

külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/01024/2012.

A köztársasági elnök 36/2014. (II. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – Vizi László rendkívüli
és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem Magyarország hanoi nagykövetségének
vezetésére, valamint Magyarországnak a Kambodzsai Királyságban való képviseletére kapott megbízása alól.
Budapest, 2012. április 23.
		
		
		

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke,
a köztársasági elnök feladat- és hatásköreit gyakorolva

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. április 26.
		

Martonyi János s. k.,

		

külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/01692/2012.
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A köztársasági elnök 37/2014. (II. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – dr. Nagy Erzsébet
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem Magyarország berni
nagykövetségének vezetésére, valamint Magyarországnak a Liechtensteini Hercegségben való képviseletére kapott
megbízása alól.
Budapest, 2012. augusztus 14.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. augusztus 17.
		

Martonyi János s. k.,

		

külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04638/2012.

A köztársasági elnök 38/2014. (II. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – Peimli Károly rendkívüli
és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem Magyarország kabuli nagykövetségének
vezetésére kapott megbízása alól.
Budapest, 2012. június 19.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. június 20.
		

Martonyi János s. k.,

		

külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02615/2012.
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A köztársasági elnök 39/2014. (II. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – dr. Szatmári Tibort
kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté, és megbízom Magyarország bagdadi nagykövetségének
vezetésével.
Budapest, 2012. október 31.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. november 13.
		

Martonyi János s. k.,

		

külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/06046/2012.

A köztársasági elnök 40/2014. (II. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – Deák Miklós rendkívüli és
meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem Magyarország havannai nagykövetségének
vezetésére kapott megbízása alól.
Budapest, 2012. november 26.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. november 30.
		

Martonyi János s. k.,

		

külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/06958/2012.
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A köztársasági elnök 41/2014. (II. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – Kocsis Sándort
kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté, és megbízom Magyarország nairobi nagykövetségének
vezetésével, valamint Magyarország Etióp Demokratikus Szövetségi Köztársaságban, az Ugandai Köztársaságban,
a Dzsibuti Köztársaságban és a Tanzániai Egyesült Köztársaságban való képviseletével.
Budapest, 2013. június 4.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. június 7.
		

Martonyi János s. k.,

		

külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02440/2013.

A köztársasági elnök 42/2014. (II. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – Juhász Sándor
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem Magyarország nairobi
nagykövetségének vezetésére kapott megbízása alól, valamint Magyarország Etióp Demokratikus Szövetségi
Köztársaságban, az Ugandai Köztársaságban, a Dzsibuti Köztársaságban és a Tanzániai Egyesült Köztársaságban való
képviseletére kapott megbízás alól.
Budapest, 2013. június 4.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. június 7.
		

Martonyi János s. k.,

		

külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02740/2013.
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A köztársasági elnök 43/2014. (II. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – Gyuris János
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem Magyarország abu-dhabi
nagykövetségének vezetésére kapott megbízása alól.
Budapest, 2013. május 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. május 27.
		

Martonyi János s. k.,

		

külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02617/2013.

A köztársasági elnök 44/2014. (II. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – Szentiványi Gábor
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem Magyarország stockholmi
nagykövetségének vezetésére kapott megbízása alól.
Budapest, 2013. május 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. május 27.
		

Martonyi János s. k.,

		

külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02620/2013.
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A köztársasági elnök 45/2014. (II. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – Makkay Lillát kinevezem
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté, és megbízom Magyarország stockholmi nagykövetségének vezetésével.
Budapest, 2013. május 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. május 27.
		

Martonyi János s. k.,

		

külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02441/2013.

A köztársasági elnök 46/2014. (II. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – dr. Mohi Csabát
kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté, és megbízom Magyarország algíri nagykövetségének
vezetésével.
Budapest, 2013. május 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. május 27.
		

Martonyi János s. k.,

		

külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02187/2013.
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A köztársasági elnök 47/2014. (II. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – Püspök László rendkívüli
és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem Magyarország algíri nagykövetségének
vezetésére kapott megbízása alól.
Budapest, 2013. május 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. május 27.
		

Martonyi János s. k.,

		

külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02619/2013.

A köztársasági elnök 48/2014. (II. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – Szebényi Ferenc
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem Magyarország koppenhágai
nagykövetségének vezetésére kapott megbízása alól.
Budapest, 2013. június 18.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. június 21.
		

Martonyi János s. k.,

		

külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02914/2013.
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A köztársasági elnök 49/2014. (II. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – Hellebrandt
Lászlót kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté, és megbízom Magyarország koppenhágai
nagykövetségének vezetésével.
Budapest, 2013. június 18.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. június 21.
		

Martonyi János s. k.,

		

külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02915/2013.

A köztársasági elnök 50/2014. (II. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – Kovács István rendkívüli
és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem Magyarország brüsszeli Állandó NATO
Képviseletének vezetésére kapott megbízása alól.
Budapest, 2013. június 18.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. június 21.
		

Martonyi János s. k.,

		

külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02923/2013.
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A köztársasági elnök 51/2014. (II. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – Császár Tibor
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem Magyarország podgoricai
nagykövetségének vezetésére kapott megbízása alól.
Budapest, 2013. június 18.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. június 21.
		

Martonyi János s. k.,

		

külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02916/2013.

A köztársasági elnök 52/2014. (II. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – dr. Szabó Stefániát
kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté.
Budapest, 2013. szeptember 30.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. október 4.
		

Martonyi János s. k.,

		

külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04764/2013.
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A köztársasági elnök 53/2014. (II. 7.) KE határozata
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – Komáromy Andrea
Eleonórát kinevezem rendkívüli követté és meghatalmazott miniszterré.
Budapest, 2013. szeptember 30.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. október 8.
		

Martonyi János s. k.,

		

külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04807/2013.

A köztársasági elnök 54/2014. (II. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – dr. Zsigmond Barna Pált
kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté.
Budapest, 2013. október 8.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. október 10.
		

Martonyi János s. k.,

		

külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04957/2013.
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A köztársasági elnök 55/2014. (II. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – Zákonyi Botondot
kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté, és megbízom Magyarország bukaresti nagykövetségének
vezetésével.
Budapest, 2013. július 12.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. július 17.
		

Martonyi János s. k.,

		

külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/03719/2013.

A köztársasági elnök 56/2014. (II. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – Füzes Oszkár László
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem Magyarország bukaresti
nagykövetségének vezetésére kapott megbízása alól.
Budapest, 2013. július 12.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. július 17.
		

Martonyi János s. k.,

		

külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/03718/2013.
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A köztársasági elnök 57/2014. (II. 7.) KE határozata
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – dr. F. Tóth Gábort
kinevezem rendkívüli követté és meghatalmazott miniszterré.
Budapest, 2013. október 18.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. október 24.
KEH ügyszám: IV-5/05295/2013.
		

Martonyi János s. k.,

		

külügyminiszter

A köztársasági elnök 58/2014. (II. 7.) KE határozata
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – hozzájárulok Simon
Madjumo Maruta rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Namíbiai Köztársaság magyarországi rendkívüli és
meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, bécsi székhellyel.
Budapest, 2014. január 15.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. január 20.
		

Martonyi János s. k.,

		

külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/00192/2014.
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A köztársasági elnök 59/2014. (II. 7.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök előterjesztésére –
Magyarország pozitív, tényszerű alapokon nyugvó megítélése érdekében – az orosz és nemzetközi tudományos
körökben – folytatott tevékenysége elismeréseként
Narocsnyickaja Natalja Alekszejevna, a Demokrácia és Együttműködés Intézete Európai Képviseletének igazgatója
részére a
MAGYAR ÉRDEMREND középkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2013. december 20.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. december 23.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/06653/2013.

A köztársasági elnök 60/2014. (II. 7.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök előterjesztésére –
Magyarország iránti elkötelezettsége és a magyar–német kapcsolatok erősítése érdekében végzett kimagasló
tevékenysége elismeréseként
dr. Hanns Engelhardt, a Bundesgerichtshof nyugalmazott bírája, a Német–Magyar Társaság (DUG) tiszteletbeli tagja,
a karlsruhei Német–Magyar Jogász Egyesület tiszteletbeli elnöke részére a
MAGYAR ÉRDEMREND lovagkeresztje
polgári tagozata;
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a magyar kultúra több évtizedes terjesztése és népszerűsítése, valamint a kanadai magyar közösség
magyarságtudatának, az anyaországgal való kapcsolatának ápolása terén végzett tevékenysége elismeréseként
Finta Gábor zeneszerző, zenetanár, a Kanadai Kodály Társaság tiszteletbeli tagja részére a
MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2013. december 20.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. december 23.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/06581/2013.
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.

