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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 21/2014. (VI. 11.) MNB rendelete
a „Spányi Béla” ezüst emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában foglalt felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Spányi Béla halálának 100. évfordulója alkalmából – „Spányi Béla” megnevezéssel  
10 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2014. június 12.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 24 gramm, átmérője 37 mm, széle recézett.
 (2) Az emlékérme előlapján, a  jobb oldali érmemezőben Spányi Béla félalakos portréjának ábrázolása látható. 

A  portrétól balra, egymás alatti vízszintes sorokban a  „10 000” értékjelzés és a  „FORINT” felirat, a  portré alatti 
két vízszintes sorban, középen a „MAGYARORSZÁG” felirat, az  emlékérme jobb szélén a „2014” verési évszám és  
a „BP.” verdejel olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján Spányi Béla: Fűzfák című festménye részletének ábrázolása látható, középen az alapsíkból 
kiemelkedő, téglalappal lehatárolt résszel. A  festményrészlet alatt, két vízszintes sorban a  „SPÁNYI BÉLA” és 
az „1852–1914” felirat olvasható, az  emlékérme szélén, jobb oldalon Szöllőssy Enikő tervezőművész mesterjegye 
látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 3000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

4. §  Ez a rendelet 2014. június 12-én lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 21/2014. (VI. 11.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

2. melléklet a 21/2014. (VI. 11.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 22/2014. (VI. 11.) MNB rendelete
a „Spányi Béla” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában foglalt felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Spányi Béla halálának 100. évfordulója alkalmából – „Spányi Béla” megnevezéssel 
2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2014. június 12.

2. § (1) Az emlékérme réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült, súlya 23,7 gramm, átmérője 37 mm, széle recézett.
 (2) Az emlékérme előlapján, a  jobb oldali érmemezőben Spányi Béla félalakos portréjának ábrázolása látható. 

A  portrétól balra, egymás alatti vízszintes sorokban a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, a  portré alatti két 
vízszintes sorban, középen a „MAGYARORSZÁG” felirat, az  emlékérme jobb szélén a „2014” verési évszám és a „BP.” 
verdejel olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján Spányi Béla: Fűzfák című festménye részletének ábrázolása látható, középen az alapsíkból 
kiemelkedő, téglalappal lehatárolt résszel. A  festményrészlet alatt, két vízszintes sorban a  „SPÁNYI BÉLA” és 
az „1852-1914” felirat olvasható, az  emlékérme szélén, jobb oldalon Szöllőssy Enikő tervezőművész mesterjegye 
látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 3000 darab készíthető.

4. §  Ez a rendelet 2014. június 12-én lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 22/2014. (VI. 11.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 22/2014. (VI. 11.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 37/2014. (VI. 11.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak  
2014. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási rendjéről

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 6. és 
11. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
21. § 4., 7., 10., 21., 22. és 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjai a  tárgyévi ruházati 
utánpótlási ellátmány terhére – a  4.  §-ban meghatározott kivétellel – 2014. évben a  3.  §-ban meghatározott 
termékek ellátásában részesülnek.

2. §  A 3. § (1)–(6) bekezdés szerinti természetbeni ellátmány, valamint a korábbi évek ellátása miatti esetleges túlellátás 
fedezetére, 2014. évben a jóváírt éves ruházati utánpótlási ellátmány mértékéből legfeljebb
a) 80% tartható vissza

aa) a  Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, a  Békés Megyei Rendőr-főkapitányság, 
a  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság, a  Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság, a  Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság, a  Győr-Moson-Sopron Megyei 
Rendőr-főkapitányság, a  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság, a  Komárom-
Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság, a  Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság, a  Somogy 
Megyei Rendőr-főkapitányság, a  Vas Megyei Rendőr-főkapitányság, a  Veszprém Megyei 
Rendőr-főkapitányság, a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság egyenruhás állománya,

ab) a hivatásos katasztrófavédelmi szervek katasztrófavédelmi egyenruhás és vegyes ruhás állománya, 
kivéve a tűzoltási, műszaki mentési tevékenységet végző, beavatkozó állományt,

ac) a büntetés-végrehajtás hivatásos állománya;
b) 70% tartható vissza a hivatásos katasztrófavédelmi szervek tűzoltási, műszaki mentési tevékenységet végző, 

beavatkozó állománya;
c) 45% tartható vissza a Készenléti Rendőrség egyenruhás állománya;
d) 40% tartható vissza

da) az  Országos Rendőr-főkapitányság, a  Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság, a  Budapesti 
Rendőr-főkapitányság, a  Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság, a  Hajdú-Bihar Megyei 
Rendőr-főkapitányság, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, 
a  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság, a  Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság, 
a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, az  Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola, a  Körmendi Rendészeti 
Szakközépiskola, a  Miskolci Rendészeti Szakközépiskola, a  Szegedi Rendészeti Szakközépiskola 
egyenruhás állománya,

db) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv – kivéve Készenléti Rendőrség – vegyes 
ruhás állománya;

e) 20% tartható vissza a Készenléti Rendőrség vegyes ruhás állománya
tekintetében.

3. § (1) A 2. § a) pont aa) alpontjában meghatározott állománykategóriák természetbeni ellátása a következő cikkekből áll:
a) 12M e.r. szolgálati nyári pantalló 1 db,
b) 12M e.r. szolgálati nyári dzseki 1 db.

 (2) A 2. § a) pont ab) alpontjában meghatározott állománykategóriák természetbeni ellátása a következő cikkekből áll:
a) 12M e.r. szolgálati nyári pantalló 1 db,
b) 12M e.r. szolgálati nyári dzseki 1 db.
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 (3) A 2. § a) pont ac) alpontjában meghatározott állománykategóriák természetbeni ellátása a következő cikkekből áll:
a) 12M e. r. szolgálati nyári pantalló 1 db,
b) 12M e. r. szolgálati bakancs (könnyített) 1 pár,
c) 12M e. r. szolgálati nyári dzseki 1 db.

 (4) A 2. § b) pontjában meghatározott állománykategóriák természetbeni ellátása a következő cikkekből áll:
a) 10M e.r. könnyített gyakorló nadrág 1 db,
b) 10M e.r. könnyített gyakorló zubbony 1 db,
c) gyakorló póló sötétkék 4 db,
d) tépőzáras acélbetétes félcipő 1 pár,
e) derékszíj, fekete 1 db.

 (5) A 2. § c) pontjában meghatározott állománykategóriák természetbeni ellátása a következő cikkekből áll:
a) KR köznapi teniszing, sötétkék 2 db,
b) 10M e. r. könnyített gyakorló nadrág 1 db,
c) 10M e. r. könnyített gyakorló zubbony 1 db.

 (6) A  2.  § d)  pont da) és db)  alpontjában meghatározott állománykategóriák természetbeni ellátása a  következő 
cikkekből áll:
a) 12M e. r. szolgálati nyári pantalló 1 db,
b) 12M e. r. szolgálati nyári dzseki 1 db.

4. §  Nem részesül természetbeni ellátásban
a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tábornoki és polgári ruhás állománya,
b) az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Ellátó Igazgatóságnál szolgálatot teljesítő 

állománya,
c) a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodánál, a Készenléti Rendőrség Különleges Szolgálatok Igazgatósága 

Tanúvédelmi Szolgálat törzsnél, a  Készenléti Rendőrség Különleges Szolgálatok Igazgatósága Tanúvédelmi 
Szolgálat Védelemszervező és Információs Osztálynál, a Készenléti Rendőrség Különleges Szolgálatok Igazgatósága 
Tanúvédelmi Szolgálat Nemzetközi Műveletek Osztálynál szolgálatot teljesítő állomány,

d) a Terrorelhárítási Központ állománya,
e) a Miniszterelnökségnél, a  minisztériumokban, külszolgálaton, a  Nemzeti Védelmi Szolgálatnál, a  Bűnügyi 

Szakértői és Kutatóintézetnél, a  Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központnál, az  Alkotmányvédelmi 
Hivatalnál, és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál szolgálatot teljesítő állomány,

f ) a BM Nemzetközi Oktatási Központba, a  BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóságra, 
valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemhez vezényelt hivatásos állomány,

g) a rendelkezési állományban lévő állomány,
h) aki szülési szabadságon van, a várandós nő, ha a várandósságot orvos igazolta,
i) aki felmentési idejét tölti,
j) aki 2014. december 31-ig nyugállományba vonul,
k) a szenior állomány.

5. §  Aki e rendelet alapján természetbeni ellátásban részesül, annak 2014. június 30-ig a ruházati utánpótlási ellátmány 
maradványrészét
a) a 2. § a) pontja szerinti állomány esetében legkevesebb 19 325 Ft-ot,
b) a 2. § b) pontja szerinti állomány esetében legkevesebb 28 988 Ft-ot,
c) a 2. § c) pontja szerinti állomány esetében legkevesebb 53 144 Ft-ot,
d) a 2. § d) pontja szerinti állomány esetében legkevesebb 57 975 Ft-ot,
e) a 2. § e) pontja szerinti állomány esetében legkevesebb 77 300 Ft-ot
kell kifizetni.

6. §  Ha az  állomány részére a  belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú 
tagjainak 2013. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási rendjéről szóló 9/2013. (III. 29.) BM rendeletben 
meghatározott természetbeni ellátás cikkösszetétele 2013. év során nem került kiadásra, és az  állomány részére 
a  visszatartott ruházati utánpótlási illetmény kifizetésre került, a  terméket a  2014. évi ellátmány terhére pótlólag 
biztosítani kell.
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7. §  A természetbeni ellátás fedezetéül visszatartott összeg 2014. október 31-ig fel nem használt részét, az igényjogosult 
állomány részére 2014. november 30-ig kell kifizetni.

8. § (1) A természetbeni ellátás cikkösszetételének méretbesorolásához szükséges méretfelvételt és az igények összesítését 
az állományilletékes parancsnok köteles megszervezni.

 (2) Az igényjogosult köteles a méretek pontos besorolására.
 (3) A gyártáshoz szükséges személyre szóló és összesített méretek közlése a méreteket megadó szerv állományilletékes 

parancsnok kötelessége.
 (4) A  természetbeni ellátásban érintett hivatásos állomány tagjait írásban tájékoztatni kell az  egyenruházati cikkek 

áráról, legkésőbb az ellátás időpontjáig.

9. § (1) Ha a  2011–2013. évben szolgálati jogviszonyt létesítő állomány, az  alapellátás, vagy alapellátás-kiegészítés 
során az  alapellátási normájának megfelelő kiváltásra kerülő szolgálati ruházat cikkeit nem kapta meg, akkor 
az ellátást az újonnan bevezetett és rendszeresített termékekből kell biztosítani. Az alapellátásban vagy alapellátás 
kiegészítésben részesülő állományt az  éves utánpótlási ellátmány terhére nem kell a  már kiadott termékből 
ismételten ellátni.

 (2) Ha a  2011–2013. évben szolgálati jogviszonyt létesítő állomány az  alapellátás vagy alapellátás-kiegészítés során 
a  kiváltásra kerülő szolgálati ruházat cikkeit kapta meg, akkor részére az  újonnan bevezetett és rendszeresített 
termékeket az utánpótlási ellátmány terhére kell biztosítani.

10. § (1) Az  időarányos ruházati utánpótlási ellátmány összegét a  ruházati utánpótlási ellátmányra jogosult 
részére ki kell fizetni, ha az  nem haladja meg az  éves ruházati utánpótlási ellátmány összegének 20%-át. 
A  természetben kiadásra kerülő ruházat ellenértékét a  következő évi ruházati utánpótlási ellátmány terhére 
túlellátásként kell előjegyezni.

 (2) Ha az időarányos ruházati utánpótlási ellátmány összege a 19 325 Ft-ot meghaladja, akkor a természetben kiadásra 
kerülő ruházat ellenértékét az éves ellátmány 20%-át meghaladó összegből kell kiegyenlíteni. Ha ez a természetben 
kiadásra kerülő ruházat ellenértékét nem fedezi, akkor a maradványt a következő évi ruházati utánpótlási ellátmány 
terhére túlellátásként kell előjegyezni.

 (3) Az (1)–(2) bekezdésben túlellátásként előjegyzett összeget a teljes kiegyenlítésig kell göngyölíteni.

11. § (1) Ha a természetbeni ellátásra vonatkozó jogosultság – az átminősítés kivételével – a 2014. év során megváltozik, és 
az igényjogosult a természetbeni ellátásra kötelezetté válik, részére a ruházati termékeket ki kell adni, és a termékek 
ellenértékét az éves ruházati utánpótlási ellátmányból vissza kell tartani. Ha a ruházati ellátmány kifizetésre került, 
a termékek ellenértékét túlellátásba kell helyezni.

 (2) Ha az igényjogosult természetbeni ellátásra szóló jogosultsága az 4. § alapján megszűnik, részére a természetbeni 
ellátás visszatartott ellenértékét ki kell fizetni, továbbá a kiadott ruházati termékeket be kell vonni.

 (3) Amennyiben év közben az  igényjogosult természetbeni ellátásra való jogosultsága megváltozik, részére a  3.  § 
(1)–(6)  bekezdés szerinti besorolásának megfelelő a  korábbiaktól eltérő ruházatot kell kiadni, továbbá a  korábbi 
besorolásának megfelelő már kiadott ruházati termékeket be kell vonni.

12. §  A hivatásos szolgálati viszony 2014. évben történő megszűnése esetén, ha az  érintett 2014. évben természetbeni 
ellátásban részesült, a  biztosított ruházatot vissza kell venni és részére a  ruházati utánpótlási ellátmányt 
a visszatartott összeggel együtt
a) a  belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátására jogosult személyi állományának 

ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, 
kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet (a  továbbiakban: 
RUSZ) 27. § (3) és (4) bekezdésében, valamint

b) az örökös részére a RUSZ 27. § (5) bekezdésében
foglaltaknak figyelembevételével kell biztosítani.
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13. §  A belügyminiszter irányítása alá tartozó belügyi szervek közötti áthelyezés esetén, ha a természetbeni ellátás még 
nem történt meg, az áthelyezett felmért méretadatait az átadásra kerülő ruházati ellátási dokumentáció részeként 
kell átadni, valamint a megrendelt termékeket tovább kell küldeni a fogadó szervhez.

14. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 24/2014. (VI. 11.) OGY határozata
az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról*

Magyarország Országgyűlése az Interparlamentáris Unió (a továbbiakban: IPU) tagszervezetének nyilvánítja magát 
és megalakítja az IPU Magyar Nemzeti Csoportját.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Móring József Attila s. k., Schmuck Erzsébet s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 25/2014. (VI. 11.) OGY határozata
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 
13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról**

 1. Az  Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 
13/2014. (V. 6.) OGY határozat 1. pontja a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés

a Kulturális bizottságba

Szászfalvi László (KDNP) helyett
dr. Hoffmann Rózsát (KDNP)

a bizottság alelnökévé,

a Gazdasági bizottságba

dr. Seszták Miklós (KDNP) helyett
dr. Latorcai Jánost (KDNP),

a Külügyi bizottságba

Firtl Mátyás (KDNP) helyett
dr. Hoffmann Rózsát (KDNP)

a bizottság tagjává megválasztja.

 2. Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Móring József Attila s. k., Schmuck Erzsébet s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

 * A határozatot az Országgyűlés a 2014. június 10-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyűlés a 2014. június 10-i ülésnapján fogadta el.
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A köztársasági elnök 215/2014. (VI. 11.) KE határozata
államtitkárok kinevezéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés j)  pontja és a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány 
tagjai és  az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 52.  § (2)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök 
javaslatára –

dr. Kontrát Károlyt,
Pogácsás Tibort,
Tasnádi Lászlót

2014. június 15-ei hatállyal a Belügyminisztérium államtitkárává kinevezem.

Budapest, 2014. június 11.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. június 11.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/03053-1/2014.

A köztársasági elnök 216/2014. (VI. 11.) KE határozata
államtitkárok kinevezéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés j)  pontja és a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány 
tagjai és  az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 52.  § (2)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök 
javaslatára –

Czibere Károlyt,
Czunyiné dr. Bertalan Juditot,
dr. Hoppál Pétert,
dr. Rétvári Bencét,
dr. Simicskó Istvánt,
Soltész Miklóst,
Veresné Novák Katalint 2014. június 15-ei hatállyal, valamint
dr. Zombor Gábort 2014. június 24-ei hatállyal

az Emberi Erőforrások Minisztériuma államtitkárává kinevezem.

Budapest, 2014. június 11.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. június 11.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/03055-1/2014.
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A köztársasági elnök 217/2014. (VI. 11.) KE határozata
államtitkárok kinevezéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés j)  pontja és a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány 
tagjai és  az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 52.  § (2)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök 
javaslatára –

dr. Bitay Márton Örsöt,
Czerván Györgyöt,
dr. Nagy Istvánt,
V. Németh Zsoltot,
Zsigó Róbertet

2014. június 15-ei hatállyal a Földművelésügyi Minisztérium államtitkárává kinevezem.

Budapest, 2014. június 11.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. június 11.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/03056-1/2014.

A köztársasági elnök 218/2014. (VI. 11.) KE határozata
államtitkári kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés j)  pontja és a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány 
tagjai és  az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 52.  § (2)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök 
javaslatára – Vargha Tamást 2014. június 15-ei hatállyal a Honvédelmi Minisztérium államtitkárává kinevezem.

Budapest, 2014. június 11.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. június 11.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/03057-1/2014.
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A köztársasági elnök 219/2014. (VI. 11.) KE határozata
államtitkárok kinevezéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés j)  pontja és a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány 
tagjai és  az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 52.  § (2)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök 
javaslatára –

dr. Berke Barnát,
dr. Patyi Gergely Sándort 2014. június 16-ai hatállyal, valamint
dr. Répássy Róbertet 2014. június 15-ei hatállyal

az Igazságügyi Minisztérium államtitkárává kinevezem.

Budapest, 2014. június 11.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. június 11.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/03058-1/2014.

A köztársasági elnök 220/2014. (VI. 11.) KE határozata
államtitkárok kinevezéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés j)  pontja és a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány 
tagjai és  az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 52.  § (2)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök 
javaslatára –

Balatoni Monikát,
Győri Enikőt,
dr. Mikola Istvánt,
dr. Szabó Lászlót,
Szijjártó Pétert

2014. június 15-ei hatállyal a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkárává kinevezem.

Budapest, 2014. június 11.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. június 11.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/03059-1/2014.
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A köztársasági elnök 221/2014. (VI. 11.) KE határozata
államtitkárok kinevezéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés j)  pontja és a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány 
tagjai és  az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 52.  § (2)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök 
javaslatára –

Kis Miklós Zsoltot,
dr. Kovács Zoltánt,
L. Simon Lászlót,
Németh Lászlónét,
Potápi Árpád Jánost,
dr. Sonkodi Balázst,
Zsigmondné dr. Vitályos Eszter Zsuzsannát

2014. június 15-ei hatállyal a Miniszterelnökség államtitkárává kinevezem.

Budapest, 2014. június 11.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. június 11.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/03062-1/2014.

A köztársasági elnök 222/2014. (VI. 11.) KE határozata
államtitkárok kinevezéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés j)  pontja és a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány 
tagjai és  az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 52.  § (2)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök 
javaslatára –

Banai Péter Benőt,
dr. Czomba Sándort,
Orbán Gábort,
dr. Rákossy Balázst,
Tállai Andrást 2014. június 15-ei hatállyal, valamint
Glattfelder Bélát 2014. július 2-ai hatállyal

a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárává kinevezem.

Budapest, 2014. június 11.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. június 11.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/03060-1/2014.
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A köztársasági elnök 223/2014. (VI. 11.) KE határozata
államtitkárok kinevezéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja és a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és 
az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján – a miniszterelnök javaslatára –

dr. Aradszki Andrást,
dr. Fónagy Jánost,
Hegmanné Nemes Sárát,
Szabó Zsoltot 2014. június 15-ei hatállyal, valamint
Tasó Lászlót 2014. július 1-jei hatállyal

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkárává kinevezem.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. június 11.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/03061-1/2014.

A köztársasági elnök 224/2014. (VI. 11.) KE határozata
közigazgatási államtitkári tisztség megszűnésének megállapításáról és közigazgatási államtitkári 
kinevezésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
216. § (2) bekezdés a) pontja és a 218. § (7) bekezdése alapján – a miniszterelnök javaslatára – megállapítom, hogy 
dr. Biró Marcellnek, – a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény 1. § (2) bekezdés 
e)  pontja szerint – az  Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárának e  tisztsége áthelyezésére tekintettel 
2014. június 14-ei hatállyal megszűnik, egyúttal őt az  Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés j)  pontja, valamint 
a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 215.  § (2)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök 
javaslatára – 2014. június 15-ei hatállyal a  Külgazdasági és Külügyminisztérium közigazgatási államtitkárává 
kinevezem.

Budapest, 2014. június 11.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. június 11.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/03063-1/2014.
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A köztársasági elnök 225/2014. (VI. 11.) KE határozata
közigazgatási államtitkári kinevezésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
215. § (2) bekezdése alapján – a miniszterelnök javaslatára – dr. Czepek Gábort 2014. június 15-ei hatállyal a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium közigazgatási államtitkárává kinevezem.

Budapest, 2014. június 11.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. június 11.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/03064-1/2014.

A köztársasági elnök 226/2014. (VI. 11.) KE határozata
közigazgatási államtitkári kinevezésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
215.  § (2)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök javaslatára – dr. Molnár Zoltánt 2014. június 15-ei hatállyal 
az Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárává kinevezem.

Budapest, 2014. június 11.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. június 11.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/03065-1/2014.
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A köztársasági elnök 227/2014. (VI. 11.) KE határozata
közigazgatási államtitkári kinevezésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
215.  § (2)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök javaslatára – dr. Simon Attila Istvánt 2014. június 15-ei hatállyal 
a Földművelésügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárává kinevezem.

Budapest, 2014. június 11.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. június 11.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/03066-1/2014.

A köztársasági elnök 228/2014. (VI. 11.) KE határozata
közigazgatási államtitkári kinevezésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
215.  § (2)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök javaslatára – dr. Vidoven Árpádot 2014. június 15-ei hatállyal 
a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkárává kinevezem.

Budapest, 2014. június 11.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. június 11.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/03067-1/2014.
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A köztársasági elnök 229/2014. (VI. 11.) KE határozata
közigazgatási államtitkári felmentésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
218.  § (1)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök javaslatára – Bába Ivánt, – a  Magyarország minisztériumainak 
felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény 1. § (2) bekezdés f ) pontja szerint – a Külgazdasági és Külügyminisztérium 
közigazgatási államtitkárát e tisztségéből 2014. június 14-ei hatállyal felmentem.

Budapest, 2014. június 11.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. június 11.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/03068-1/2014.

A köztársasági elnök 230/2014. (VI. 11.) KE határozata
közigazgatási államtitkári felmentésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
218.  § (1)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök javaslatára – Farkas Imrét, a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
közigazgatási államtitkárát e tisztségéből 2014. június 14-ei hatállyal felmentem.

Budapest, 2014. június 11.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. június 11.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/03069-1/2014.
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A köztársasági elnök 231/2014. (VI. 11.) KE határozata
közigazgatási államtitkári felmentésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
218.  § (1)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök javaslatára – Poprády Gézát, – a  Magyarország minisztériumainak 
felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény 1.  § (2)  bekezdés c)  pontja szerint – a  Földművelésügyi Minisztérium 
közigazgatási államtitkárát e tisztségéből 2014. június 14-ei hatállyal felmentem.

Budapest, 2014. június 11.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. június 11.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/03070-1/2014.

A köztársasági elnök 232/2014. (VI. 11.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külügyminiszter előterjesztésére – hozzájárulok  
José Ángel López Jorrín rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek Spanyolország magyarországi rendkívüli és 
meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2014. május 26.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. június 2.

  Martonyi János s. k.,
  külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02658-1/2014.
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A Kormány 1336/2014. (VI. 11.) Korm. határozata
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal létrehozásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről  
és feladatairól

 1. A Kormány a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról 
szóló 2010. évi XLIII. törvény 31.  § (1)  bekezdésében és (2)  bekezdés b)  pontjában meghatározott feladatkörében 
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal létrehozásával összefüggő feladatok ellátására – 2014. június 12. 
napjától 2014. december 31. napjáig – Dr. Pálinkás Józsefet kormánybiztossá nevezi ki.

 2. A kormánybiztos feladatkörében ellátja a  kutatási, fejlesztési és innovációs intézményrendszer irányítási és 
finanszírozási rendszerének megújítása keretében létrejövő kormányhivatali jogállású Nemzeti Kutatási, Fejlesztési 
és Innovációs Hivatal létrehozásával – mint kiemelt fontosságú feladattal – kapcsolatos előkészítő és koordinációs 
feladatokat.

 3. A kormánybiztos e tevékenységének ellátásáért a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és 
az államtitkárok jogállásáról szóló törvény alapján államtitkári javadalmazásra jogosult.

 4. A kormánybiztos tevékenységét a  miniszterelnök irányítja, a  kormánybiztost tevékenységének ellátásában 
a Miniszterelnökség szervezetében működő négy fős titkárság segíti, amelynek elhelyezéséről a Miniszterelnökség 
gondoskodik. A Miniszterelnökség mindenkori engedélyezett létszáma ezzel a négy fővel meghaladható.

 5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1337/2014. (VI. 11.) Korm. határozata
a magyar–orosz kétoldalú kapcsolatok összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és 
feladatairól

 1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 
2010. évi XLIII. törvény 31. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Oroszországi Föderációval 
fennálló gazdasági kapcsolatai elősegítésére és egyéb kétoldalú kapcsolatai összehangolására – 2014. június 12. 
napjától – Szijjártó Pétert kormánybiztossá nevezi ki.

 2. A kormánybiztos feladatkörében
a) ellátja a Magyar–Orosz Gazdasági Együttműködési Bizottság magyar tagozatának elnöki feladatait,
b) a  magyar–orosz gazdasági együttműködés, valamint a  magyar–orosz kétoldalú kapcsolatok bővítésére és 

intenzitásának növelésére irányuló intézkedéseket kezdeményez,
c) összehangolja a  magyar gazdasági döntéshozók, kormányzati intézmények, szakmai és üzleti szövetségek, 

kamarák, regionális és helyi szervek közötti, a  magyar–orosz gazdasági kapcsolatokra vonatkozó 
információcserét,

d) közreműködik
da) a kétoldalú gazdasági kapcsolatokban a kis- és középvállalkozások szerepének növelésére,
db) a pénzügyi intézmények közötti együttműködés erősítésére,
dc) a kétoldalú beruházási tevékenység erősítésére
irányuló javaslatok előkészítésében, koncepciók kidolgozásában.
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 3. A kormánybiztos e tevékenységét díjazás nélkül látja el.
 4. A kormánybiztos munkáját négy fős titkárság segíti, amelynek elhelyezéséről a Külgazdasági és Külügyminisztérium 

gondoskodik. A Külgazdasági és Külügyminisztérium mindenkori engedélyezett belföldi létszáma ezzel a négy fővel 
meghaladható.

 5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1338/2014. (VI. 11.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a magyar–román államhatáron átvezető közúti 
kapcsolatokról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a  magyar–román államhatáron átvezető közúti 

kapcsolatokról szóló megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza a  közlekedésért felelős minisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  megállapodás bemutatott 

szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
 3. felhívja a  külpolitikáért felelős minisztert, hogy a  megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges 

meghatalmazási okiratot adja ki;
 4. elfogadja a megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a megállapodás szövegének végleges 

megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány 
a közlekedésért felelős minisztert jelöli ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1339/2014. (VI. 11.) Korm. határozata
Magyarország Kormánya és a Szent Jánosról elnevezett Jeruzsálemi Ispotályos Lovagrend  
(Balley Brandenburg) közötti Megállapodásról

A Kormány jóváhagyja a Magyarország Kormánya és a Szent Jánosról elnevezett Jeruzsálemi Ispotályos Lovagrend 
(Balley Brandenburg) közötti, a  mellékletbe foglalt, Magyarország Kormánya képviseletében Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettes, a  Szent Jánosról elnevezett Jeruzsálemi Ispotályos Lovagrend (Balley Brandenburg) 
képviseletében Oskar Prinz von Preussen Úrmester által aláírt Megállapodást.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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Melléklet az 1339/2014. (VI. 11.) Korm. határozathoz

 
Együttműködési megállapodás 

Magyarország Kormánya 
és a Szent Jánosról elnevezett Jeruzsálemi 

Ispotályos Lovagrend (Balley 
Brandenburg) között 

 

Abkommen über die Zusammenarbeit 
zwischen der Regierung Ungarns und 

der Balley Brandenburg des Ritterlichen 
Ordens St. Johannis 

vom Spital zu Jerusalem 

Magyarország Kormánya és a Szent Jánosról 
elnevezett Jeruzsálemi Ispotályos Lovagrend 
(Balley Brandenburg) (a továbbiakban: 
Felek) 
 

Die Regierung Ungarns und die Balley 
Brandenburg des Ritterlichen Ordens St. 
Johannis vom Spital zu Jerusalem - der 
Johanniterorden – (nachstehend: Parteien) 
vereinbaren 

ATTÓL A CÉLTÓL VEZÉRELVE, hogy a 
Johannita Rend évszázados magyarországi 
tevékenysége alapvető célkitűzéseinek 
megfelelően mind jobban kiteljesedjék; 
 
FIGYELEMBE VÉVE Magyarország 2011-
ben elfogadott Alaptörvényét és a 
kapcsolódó jogszabályi változásokat; 
 
MEGERŐSÍTVE a Magyar Köztársaság 
Kormánya és a Szent Jánosról elnevezett 
Jeruzsálemi Ispotályos Lovagrend (Balley 
Brandenburg) (a továbbiakban: Johannita 
Rend) között a Rend budapesti képviselete 
számára nyújtandó kiváltságokról, 
mentességekről és kedvezményekről 1992. 
szeptember 7-én megkötött Megállapodást; 
 
ABBAN A MEGGYŐZŐDÉSBEN, hogy a 
Johannita Rend keresztény hit alapján 
folytatott karitatív és emberbaráti 
„ispotályos” tevékenysége a betegek, a 
szegények, az elesettek, az árvák, a 
fogyatékkal élők és a menekültek javát 
szolgálja Magyarországon; 
 
KIEMELVE az önkéntesség szerepét a 
magyar társadalomban, 
 
a következőkben állapodtak meg: 

VON DEM ZIEL GELEITET, dass sich die 
seit Jahrhunderte währende Tätigkeit des 
Johanniterordens in Ungarn im Einklang mit 
dessen grundlegenden Zielsetzungen immer 
besser entfaltet; 
UNTER BERÜCKSICHTIGUNG des im 
Jahr 2011 angenommenen Grundgesetzes 
Ungarns und der damit verbundenen 
Gesetzesänderungen; 
IN BESTÄTIGUNG  des am 7. September 
1992 zwischen der Regierung der Republik 
Ungarn und der Balley Brandenburg des 
Ritterlichen Ordens St. Johannis vom Spital 
zu Jerusalem (nachstehend: der 
Johanniterorden) abgeschlossenen 
Abkommens über die Sonderrechte, die 
Befreiungen und die Vergünstigungen für die 
Vertretung des Ordens in Budapest; 
IN DER ÜBERZEUGUNG, dass die vom 
Johanniterorden auf Grund seines  
christlichen Glaubens durchgeführten 
karitativen und menschenfreundlichen 
„Spital“-Tätigkeiten zum Besten der Kranken 
ebenso wie  der Armen, Bedürftigen, 
Waisen, Behinderten und der Flüchtlinge in 
Ungarn beitragen; 
UND IN HERVORHEBUNGUNG der 
Bedeutung der Rolle der Freiwilligkeit in der 
ungarischen Gesellschaft; 
Folgendes: 

 
1. Cikk 

Fogalmak 
 
A jelen Megállapodás alkalmazásában: 
 
(a) „Kijelölt szervezetek” a Szent Jánosról 
elnevezett Jeruzsálemi Ispotályos 
Lovagrend Magyar Tagozata (a 

 
1. Artikel 

Definitionen 
 
In der Anwendung dieses Abkommens sind 
bzw. ist: 
(a) die „Angeführten Organisationen” die 
Ungarische Genossenschaft (nachstehend: 
die Ungarische Genossenschaft des 
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továbbiakban: Johannita Rend Magyar 
Tagozata), valamint a Johannita Segítő 
Szolgálat. A Felek kiegészítő 
jegyzőkönyvben megállapodhatnak arról, 
hogy további entitásokat is a jelen 
Megállapodás értelmében kijelölt 
szervezetnek tekintenek; 
 
 
 
(b) „Kiegészítő jegyzőkönyv” a Felek 
között létrehozott, a jelen Megállapodást 
kiegészítő bármilyen jövőbeni írásbeli 
megállapodás; 
 
(c) „Külön megegyezés” a Johannita Rend 
kijelölt szervezete és az illetékes magyar 
hatóságok között megkötött írásbeli 
szerződést jelent. 

Johanniterordens - Johannita Rend Magyar 
Tagozata) der Balley Brandenburg des 
Ritterlichen Ordens St. Johannis vom Spital 
zu Jerusalem, sowie der Johanniter 
Hilfsgemeinschaft (Johannita Segítő 
Szolgálat). Die Parteien können in einem 
Zusatzprotokoll vereinbaren, dass sie 
weitere Entitäten auch als eine gemäß 
dieses Abkommens definierte Organisation 
betrachten; 
(b) ein „Zusatzprotokoll” eine zwischen 
den Parteien abgeschlossene, das 
gegenwärtige Abkommen ergänzende, 
jeweilige zukünftige schriftliche 
Vereinbarung; 
(c) eine „Sondervereinbarung” ein 
zwischen der angeführten Organisation des 
Johanniterordens und der zuständigen 
ungarischen Behörde abgeschlossener 
schriftlicher Vertrag. 
 

2. Cikk 
A Megállapodás célja 

 
(1) A Johannita Rend a szociális, 
egészségügyi, humanitárius küldetésének 
gyakorlása során az abból eredő feladatait 
Magyarország területén szabadon láthatja el, 
alapszabályával és Magyarország 
jogszabályaival összhangban. 
 
(2) A Felek eszközeikhez és lehetőségeikhez 
mérten támogatják és végrehajtják a 
szociális, egészségügyi, humanitárius, 
valamint egyéb közfeladat ellátás és 
nemzetközi fejlesztési együttműködésük 
előmozdítására, bővítésére irányuló 
lépéseket. 
 
 
(3) A Felek tanulmányozzák az 
együttműködés keretében megjelölt 
elfogadott eseti programokat, állandó 
tevékenységeket és a lehető 
leghatékonyabban elősegítik azok 
megvalósítását. 
(4) Magyarország Kormánya a lehető 
legnagyobb mértékben megkönnyíti a kijelölt 
szervezetek karitatív és emberbaráti 
tevékenységét. 
 

2. Artikel 
Zweck des Abkommens 

 
(1) Der Johanniterorden kann bei der 
Wahrnehmung seiner sozialen, 
gesundheitlichen und humanitären Missionen 
seine daraus hervorgehenden Aufgaben im 
Gebiet Ungarns in Übereinstimmung mit der 
Satzung des Ordens und mit den Gesetzen 
Ungarns frei ausführen.  
(2) Die Parteien unterstützen entsprechend 
ihrer Mittel und ihrer Möglichkeiten die 
Schritte, die auf die Unterstützung und die 
Erweiterung der Durchführung der sozialen, 
gesundheitlichen, humanitären und 
öffentlichen Aufgaben sowie der 
internationalen 
Entwicklungszusammenarbeit gerichtet sind, 
und führen sie aus.  
(3) Die Parteien prüfen die einzelnen, im 
Rahmen der Zusammenarbeit festgelegten, 
angenommenen zeitweiligen Programme, die 
ständigen Tätigkeiten und tragen zu deren 
möglichst effektivsten Realisierung bei.  
 
(4) Die Regierung von Ungarn erleichtert in 
möglichst größtem Maße  die karitative und 
menschenfreundliche Tätigkeit der 
angeführten Organisationen.  
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3. Cikk 
A kijelölt szervezetek hatásköre 

 
 
(1) A kijelölt szervezetek elláthatnak minden 
olyan nevelési-oktatási, egészségügyi, 
karitatív, szociális, család-, gyermek- és 
ifjúságvédelmi, kulturális, 
sporttevékenységet, amelyet törvény nem tart 
fenn kizárólagosan az állam, vagy állami 
szerv, önkormányzat, illetve intézmény vagy 
egyéb szervezet számára. E tevékenységi 
körben szolgálatot és intézményt 
létesíthetnek, illetve tarthatnak fenn és 
programokat hajthatnak végre.  
 
 
 
(2) A kijelölt szervezetek a közfeladat 
ellátásuk után a központi költségvetési 
törvényben meghatározott állami 
hozzájárulásra civil szervezetként jogosultak. 
 
 
(3) A kijelölt szerveztek az (1) bekezdésben 
meghatározott tevékenységük folytatásához 
kiegészítő támogatás biztosítása céljából a 
közfeladat ellátást irányító állami szervvel 
külön megállapodást köthetnek. 
 
 
 
(4) A kijelölt szervezetek saját tevékenységi 
területükön jogosultak a jelen Megállapodás 
értelmében az illetékes magyar hatóságokkal 
való tárgyalásokra, amennyiben 
Magyarország Kormánya nem emel ez ellen 
kifogást. 
(5) A Johannita Rend és kijelölt szervezetei a 
jelen Megállapodás végrehajtásából eredő 
feladatok hatékony ellátása érdekében 
együttműködnek az említett feladatok 
ellátásában résztvevő állami és 
önkormányzati szervekkel, illetve 
szervezetekkel. 
 

3. Artikel 
Zuständigkeit der angeführten 

Organisationen 
 

(1) Die angeführten Organisationen 
können alle erziehungs- und 
bildungsmäßigen, gesundheitlichen, 
karitativen, sozialen, kulturellen und 
sportlichen Tätigkeiten unter anderem auch 
im Bereich des Familien-, Kinder- und 
Jugendschutzes durchführen, die von einem 
Gesetz nicht ausschließlich dem Staat oder 
einem staatlichen Organ, einer Kommune 
bzw. einer Institution oder anderen 
Organisation vorbehalten sind. In diesem 
Tätigkeitsbereich können sie Dienste und 
Institutionen einrichten, sie unterhalten und 
Programme durchführen.  
(2) Die angeführten Organisationen sind 
nach der Durchführung ihrer öffentlichen 
Aufgaben als Nichtregierungsorganisation 
zum Erhalt  eines im Gesetz über den 
zentralen Haushalt festgelegten staatlichen 
Beitrags berechtigt.  
(3) Die angeführten Organisationen 
können zwecks Sicherung einer zusätzlichen 
Unterstützung zur Ausübung der in Absatz 
(1) aufgeführten Tätigkeiten eine 
Sondervereinbarung mit dem staatlichen 
Organ abschließen, welches die 
Durchführung der öffentlichen Aufgabe 
leitet.  
(4) Die angeführten Organisationen sind 
im eigenen Tätigkeitsbereich im Sinne des 
vorliegenden Abkommens dazu berechtigt, 
mit den zuständigen ungarischen Behörden 
zu verhandeln, insofern die Regierung 
Ungarns keine Einwände dagegen erhebt.  
(5) Der Johanniterorden und dessen 
angeführten Organisationen arbeiten im 
Interesse der effizienten Verrichtung der aus 
der Realisierung des vorliegenden 
Abkommens hervorgehenden Aufgaben mit 
den an der Ausführung der erwähnten 
Aufgaben beteiligten staatlichen und 
kommunalen Organen bzw. mit deren 
Organisationen zusammen.  
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4. Cikk 
Támogató intézkedések 

 
(1) A személyi jövedelemadó meghatározott 
részének az adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló törvényben 
meghatározottak szerint jogosultak a kijelölt 
szervezetek a magánszemélyek személyi 
jövedelemadója felajánlható egy százalékára. 
 
(2) A kijelölt szervezetek részére a 
közfeladatok hatékonyabb ellátása 
érdekében a Magyar Állam és az 
önkormányzatok egyéb támogatást is 
nyújthatnak, különösen is ingatlanok 
térítésmentes tulajdonba adásával és 
ingatlanok hosszútávra szóló ingyenes 
használatra történő átengedésével. E 
kérdésekben az illetékes magyar állami, 
illetve önkormányzati szervek és a 
Johannita Rend kijelölt szervezete 
esetenként külön megegyezésben 
állapodnak meg. 
 
(3) Magyarország Kormánya a jog által 
biztosított kereteken belül védelmet nyújt a 
Johannita Rend számára, egyetértve azzal, 
hogy elnevezését, jelképrendszerét és 
köznyelvben meghonosodott elnevezését a 
Johannita Rend erre vonatkozó kifejezett 
írásbeli hozzájárulása nélkül – más nem 
használhatja. 
 

4. Artikel 
Unterstützende Maßnahmen 

 
(1) Die angeführten Organisationen sind 
berechtigt, gemäß dem Gesetz über die 
Nutzung des vom Steuerzahler zur 
Verfügung zu stellenden bestimmten Teils 
der Einkommenssteuer,  über die von 
Privatpersonen anzubietenden 1% Prozent 
der Einkommenssteuer zu verfügen. 
(2) Die ungarische Staat und die 
Kommunen können den angeführten 
Organisationen zur effizienteren 
Durchführung öffentlicher Aufgaben auch 
andere Unterstützungen anbieten, 
insbesondere anhand der gebührenfreien 
Übertragung von Eigentum an Immobilien 
und mit der Übergabe von Immobilien zur 
langfristigen, unentgeltlichen Nutzung. In 
diesen Fragen kommen die zuständigen 
ungarischen staatlichen, bzw. kommunalen 
Organe und die angeführte Organisation 
des Johanniterordens jeweils in einem 
gesonderten Vertrag überein.   
(3) Die Regierung Ungarns gewährt dem 
Johanniterorden innerhalb der vom Recht 
gesicherten Rahmen Schutz in 
Übereinstimmung damit, dass niemand 
anders ohne die ausdrücklich darauf 
bezogene schriftliche Genehmigung des 
Ordens, dessen Namen, seine Symbole und 
seinen in der Umgangssprache anerkannten 
Namen benutzen darf. 
 

5. Cikk 
A Johannita Rend kijelölt 
szervezeteinek elhelyezése 

 
Magyarország Kormánya vállalja, hogy 
segítséget nyújt a kijelölt szervezetek 
méltó elhelyezéséhez. 

 

5. Artikel 
Unterbringung der angeführten 

Organisationen des Johanniterordens  
 

Die Regierung Ungarns übernimmt es, bei 
der würdigen Unterbringung der angeführten 
Organisationen zu helfen. 

6. Cikk 
Vám- és adómentesség 

 
(1) A Johannita Rendet és kijelölt 
szervezeteit termékimport tekintetében az 
Európai Unió vonatkozó szabályai szerint 
illeti meg adó- és vámmentesség. 
 
 

6. Artikel 
Zoll- und Steuerfreiheit 

 
(1) Dem Johanniterorden und den 
angeführten Organisationen steht für die 
Einfuhr von Produkten die Zoll- und 
Steuerfreiheit entsprechend den 
Regelungen der Europäischen Union zu.  
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(2) A kijelölt szervezetek feltételes 
személyes illetékmentességet és 
gépjárműadó mentességet élveznek. 
 
(3) A kijelölt szervezetek a magyar jog 
szerinti tárgyi adómentességet élveznek a 
cégautó után megállapított adó alól. 
 

(2) Die angeführten Organisationen 
genießen bedingte persönliche 
Gebührenfreiheit und die Befreiung von der 
Kraftfahrzeugsteuer. 
(3) Die angeführten Organisationen 
genießen nach ungarischem Recht  eine 
sachbezogene Befreiung von der Steuer, die 
auf das Firmenfahrzeug festgelegt wurde. 
 

7. Cikk 
Szabad mozgás és tartózkodás 

 
Magyarország Kormánya elősegíti a 
területére szóló belépő vízumok, tartózkodási 
és munkavállalási engedélyek kiadását a 
szociális, egészségügyi, humanitárius és 
nemzetközi fejlesztési feladatok ellátásánál 
közreműködő, a Johannita Rend és kijelölt 
szervezetei külföldi állampolgárságú 
munkatársai részére. 

7. Artikel 
Bewegungsfreiheit und Aufenthalt 

 
Die Regierung Ungarns unterstützt die 
Erteilung der Visen, der Aufenthalts- und 
der Arbeitsgenehmigungen für die 
Mitarbeiter des Johanniterordens und deren 
angeführten Organisationen mit 
ausländischer Staatsangehörigkeit, die zum 
Eintritt in das Hoheitsgebiet des Landes 
berechtigen und die bei der Durchführung 
der sozialen, gesundheitlichen, humanitären 
und internationalen Entwicklungsaufgaben 
notwendig sind.  
 

8. Cikk 
Karitatív és katasztrófavédelmi 

együttműködés 
 

(1) A Johannita Segítő Szolgálat a 
jogszabályokban meghatározott feltételek 
teljesülése esetén részt vehet a Karitatív 
Tanácsban és a Nemzeti Humanitárius 
Koordinációs Tanácsban. 
 
(2) A kijelölt szervezetek önkéntes 
szervezetként a katasztrófák elleni 
védekezéssel összefüggő feladatok 
ellátásában a hivatásos katasztrófavédelmi 
szervekkel kötött megállapodás alapján 
vehetnek részt. 
 

8. Artikel 
Zusammenarbeit im Bereich der 

karitativen Tätigkeit  
und des Katastrophenschutzes 

 
(1) Der Johanniter Freiwilligendienst kann 
bei der Erfüllung der in den Gesetzen 
festgelegten Bedingungen an dem 
Karitativen Rat und an dem Nationalen 
Humanitären Koordinationsrat teilnehmen.  
(2) Die angeführten Organisationen können 
sich als freiwillige Organisationen an der 
Durchführung der mit dem Schutz vor 
Katastrophen verbundenen Aufgaben 
beteiligen, nach dem sie einen Vertrag  mit 
den Berufsorganen des Katastrophenschutzes  
abgeschlossen haben. 
 

9. Cikk 
Záró rendelkezések 

 
(1) A jelen Megállapodás értelmezése vagy 
alkalmazása során felmerült 
nézeteltéréseket a Felek tárgyalások útján 
oldják meg. 
 
 

9. Artikel 
Schlussbestimmungen 

 
(1) Die bei der Interpretation oder der 
Anwendung dieses Abkommens 
entstandenen Meinungsverschiedenheiten 
werden von den Parteien durch 
Verhandlungen gelöst.  
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(2) A jelen Megállapodás a Felek általi 
aláírással lép hatályba. 
 
(3) A jelen Megállapodást bármelyik Fél 
bármikor felmondhatja a másik Félnek 
küldött írásbeli értesítés útján. Ilyen esetben 
a Megállapodás az értesítésnek a másik Fél 
általi kézhezvételét követően kilencven (90) 
nappal veszti hatályát. 
 
(4) A jelen Megállapodás felmondása nem 
érinti a Megállapodás értelmében 
megkezdett, és felmondásának 
időpontjában még be nem fejezett 
tevékenységek teljesítését, amennyiben a 
Felek másként nem állapodnak meg. 
(5) Jelen megállapodás egymással teljes 
egészében megegyező két eredeti 
példányban, mindkét példány magyar és 
német nyelven készült. Mindkét nyelvű 
szöveg egyaránt hiteles, azonban vita esetén 
a magyar szöveg az irányadó. 

(2) Das vorliegende Abkommen tritt mit 
der Unterzeichnung durch die Parteien in 
Kraft.  
(3) Dieses Abkommen kann zu jeder Zeit 
von jeder der Parteien mittels einer der 
anderen Partei schriftlich übermittelten 
Mitteilung gekündigt werden. In diesem 
Fall wird das Abkommen nach neunzig (90) 
Tagen, vom Empfang der Mitteilung  durch 
die andere Partei an außer Kraft treten. 
(4) Die Kündigung dieses Abkommens 
betrifft nicht die im Sinne des Abkommens 
begonnenen, aber zum Zeitpunkt der 
Kündigung noch nicht beendeten 
Tätigkeiten, insofern die Parteien nichts 
anderes vereinbart haben.  
(5) Das vorliegende Abkommen ist in 
zwei originalen, miteinander völlig 
identischen Exemplaren auf Ungarisch und 
Deutsch angefertigt worden. Jeder Wortlaut 
der Texte ist gleichermaßen authentisch, bei 
einer Abweichung zwischen dem 
ungarischen und dem deutschen Text des 
Abkommens, ist der ungarische Text 
maßgebend. 
 

Készült Budapesten, 2014. május 23. 
napján,  

Verfasst am 23. Mai 2014, Budapest 

 
 
 

Semjén Zsolt Oskar Prinz von Preussen 
Magyarország Kormánya nevében 

 
 
 

im Namen der Regierung Ungarns 
 

im Namen der Balley Brandenburg des 
Ritterlichen Ordens St. Johannis 

vom Spital zu Jerusalem 
 

A Szent Jánosról elnevezett Jeruzsálemi 
Ispotályos Lovagrend (Balley 

Brandenburg) nevében 
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A Kormány 1340/2014. (VI. 11.) Korm. határozata
a TIOP-1.1.1-12/1-2012-0001 azonosító számú („Neumann Program – Intézményi informatikai infrastruktúra 
fejlesztés a közoktatásban” című) projekt költségnövekményének jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a TIOP-1.1.1-12/1-2012-0001 számú, „Neumann Program – Intézményi informatikai 

infrastruktúra fejlesztés a  közoktatásban” című projekt (a  továbbiakban: projekt) összköltségének legfeljebb 
12 695 600 000 forintra történő növelését,

 2. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének 1. pont szerinti módosításához.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1340/2014. (VI. 11.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Támogatást 

igénylő neve

Projekt támogatási 

szerződésben 

rögzített 

támogatása (Ft)

Projekt jóváhagyott 

többlettámogatása (Ft)

Projekt támogatása 

a költségnövekménnyel 

(Ft)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

2.
TIOP-1.1.1-12/1-
2012-0001

Neumann Program 
– Intézményi 
informatikai 
infrastruktúra 
fejlesztés 
a közoktatásban

Educatio 
Társadalmi 
Szolgáltató 
Nonprofit 
Korlátolt 
Felelősségű 
Társaság

9 395 600 000 3 300 000 000 12 695 600 000

A projekt célja, hogy 
a köznevelési intézményekben 
megteremtse a digitális 
leszakadást csökkentő, 
egyenlő hozzáférést 
biztosító, pedagógiai munkát 
támogató informatikai és 
digitális eszközrendszert, 
a közösségfejlesztést, 
közösségi együttműködést, 
tartalomszolgáltatást 
támogató informatikai 
infrastruktúrát. E célokat 
előzetes igényfelmérés, 
a meglévő infrastruktúra 
bővítése és a pedagógusok 
számára módszertani 
továbbképzések, valamint 
helpdesk szolgáltatások 
segítik.

Támogatási szerződés 
módosításának feltételei:
1. A támogatást igénylőnek 
be kell nyújtania a projekt 
megnövelt teljes támogatási 
összegére vonatkozó 
felülvizsgált közbeszerzési 
tervét és kifizetési tervét.
2. A támogatást igénylőnek 
a kifizetési ütemezést 
úgy kell elkészítenie és 
megalapoznia, hogy abban 
2014. november 30-áig a D:2 
mezőben szereplő összeg 
egészére vonatkozóan 
kifizetési kérelem benyújtása 
szerepeljen.
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A Kormány 1341/2014. (VI. 11.) Korm. határozata
a TIOP-2.2.6 kódszámú konstrukció keretében egyes projektek támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány
 1.  jóváhagyja az  1.  melléklet szerint az  ott felsorolt, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű 

projektjavaslatokat (a továbbiakban: projektjavaslatok),
 2.  hozzájárul a projektjavaslatok támogatási szerződéseinek az 1. pont szerinti megkötéséhez.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: támogathatósági feltételek teljesítését követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1341/2014. (VI. 11.) Korm. határozathoz
1. melléklet az …/2014. (…) Korm. határozathoz 

 A B C D E F G 

1. 
Projekt 

azonosító 
száma 

Projekt 
megnevezése 

Támogatást 
igénylő neve 

Projekt 
támogatási 

összege 
(Ft) 

Projekt 
támogatási 
intenzitása 

(%) 

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei 

2. 

TIOP-
2.2.6-

12/1/A-
2013-
0006 

Bács-Kiskun 
Megyei Kórház 

onkológiai 
betegellátásának 

fejlesztése a 
sugárterápiás 
eszközpark 

korszerűsítése által 

Bács-Kiskun 
Megyei Kórház a 

Szegedi 
Tudományegyetem 

Általános 
Orvostudományi 

Kar Oktató Kórháza 

1 245 000 000 100 

A projekt célja, hogy a régió kiemelt intézménye a lakosság 
életminőségének javítása és a daganatos megbetegedések gyorsabb 
gyógyulása érdekében hozzáférhető, korszerű és a legmagasabb 
technikai színvonallal rendelkező, költséghatékonyan működő 
egészségügyi ellátást tudjon biztosítani. 
A fejlesztés célja – a kor alapvető elvárásainak és az érvényben lévő 
tárgyi minimumfeltételeknek megfelelően – az elavult, korszerűtlen 
sugárterápiás eszközök lecserélése, amelyek működtetéséhez a 
dozimetria és a tervezőrendszer jelentős bővítése és fejlesztése is 
nélkülözhetetlen. 
A korszerűsítést az elavult technikán túl a sugárterápiás szakma 
minőségi követelményei, a komplex kezelési módszerek iránti 
fokozódó igény és a betegek elvárásai indokolják. 
A projekt rövidtávú célja: 
a) a kórház várólistája hosszának, ezáltal a várakozási idő 
csökkentése, 
b) a betegek más intézménybe történő átirányításának elkerülése, 
valamint 
c) hozzáférés növelése, az ellátás minőségének és hatékonyságának 
javítása. 

1. A támogatást igénylőnek be kell mutatnia, hogy a pénzügyi vezető és a projektmenedzser 
rendelkezik az előírt tapasztalattal. 
2. A támogatást igénylőnek pótolnia kell az építészeti-műszaki tervdokumentáció hiányait. 
3. A támogatást igénylőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy tudomásul veszi, hogy az 
opcionális tételként feltüntetett eszközök a TIOP 2.2.6 kódszámú konstrukció keretében elnyert 
támogatás terhére el nem számolhatóak.  
4. A támogatást igénylőnek nyilatkoznia kell a TIOP 2.2.7 kódszámú konstrukcióhoz tartozó pólus 
projekthez való szakmai, illetve műszaki kapcsolatról. Ha közvetlen a kapcsolat, akkor a támogatást 
igénylőnek azt be kell mutatnia a megvalósíthatósági tanulmány vonatkozó pontjában. 
5. A támogatást igénylőnek az eszközlistát és a költségvetés szöveges indokolását olyan módon kell 
módosítania, hogy azok a jelenleg konkrétan megjelölt eszközök helyett a beszerezni kívánt 
eszközökre vonatkozó minimális műszaki specifikációt tartalmazzák. 
6. A támogatást igénylőnek részleteznie kell a költségvetés szöveges indokolásában az 
eszközbeszerzés tételes áraihoz tartozó műszaki tartalmat (érintett tételek: 4D ultrahang, bútorzat, C-
íves röntgen, dozimetria). 
7. A támogatást igénylőnek a műszaki specifikációval alá kell támasztania dozimetria esetében a 
tervezés során alkalmazott árfekvést. 
8. A támogatást igénylőnek összhangba kell hoznia a cselekvési és ütemtervhez kapcsolódó szöveges 
indokolást a Gantt-diagramban feltüntetett ütemezéssel. 
9. A támogatást igénylőnek át kell ütemeznie a könyvvizsgálati tevékenység elvégzését olyan módon, 
hogy az a szakmailag és a pénzügyileg teljesített feladatokhoz illeszkedjen. 
10. A támogatást igénylőnek részletekre kiterjedően szükséges a finanszírozási tervet és a likviditási 
tervet bemutatnia, és ennek során havi bontásban kell bemutatnia az utófinanszírozott és a szállítói 
finanszírozású tételeket. A támogatást igénylőnek be kell mutatnia a finanszírozási tervben, hogy 
milyen ütemezésben kívánja a kifizetési kérelmeket benyújtani. 

3. 

TIOP-
2.2.6-

12/1/B-
2013-
0021 

Funkcionális 
integrációt 

támogató fejlesztés 
a Békés Megyei 
Pándy Kálmán 
Kórház és a Dr. 

Réthy Pál Kórház – 
Rendelőintézet 

együttműködésében 

Békés Megyei 
Pándy Kálmán 

Kórház 
1 950 000 000 100 

A projekt operatív céljai megvalósításával korszerű egészségügyi 
infrastruktúra jön létre konzorciumi szinten, ahol biztosítható a XXI. 
század követelményeinek megfelelő hatékony, magas színvonalú 
komplex betegellátás. A fejlesztés eredményeképpen a jelenleginél 
nagyobb egészség-nyereséget biztosító és a betegek elégedettségét 
jobban szolgáló ellátás valósul meg. 
1. A projekt részeként egyrészt telemedicinális integráció valósul 
meg, amelynek keretében 
a) radiológiai fejlesztés, integráció, intézményi digitalizálás és 
hatékony digitális adattárolás, adattovábbítás fejlesztése, 
b) az e-patológia feltételeinek megteremtésével patológiai 
integráció, 
c) nyitott rendszerű, feladat orientált laboratóriumi feladatellátás 
érdekében laborintegráció 
valósul meg. 
2. A projekt további célja a betegellátás hatékonyságának növelését 
célzó integráció is, amelynek keretében 
a) vérző és sürgősségi ügyeleti ellátás fejlesztése, 
b) mindkét kórház ellátási területén endoszkópos ultrahang 
vizsgálatok lehetőségének megteremtése, 
c) kardiológiai ellátás fejlesztése 
valósul meg. 
3. A projektben megvalósulnak a minimumfeltételeknek való 
megfelelés biztosításához szükséges intézkedések, az amortizálódott 
eszközök pótlása, megújítása, az orvosszakmai eszközrendszer 
korszerűsítése, harmonizálása. 
4. A projekt infokommunikációs- és informatikai integráció tárgyú 
projekteleme keretében intézményközi infokommunikációs- és 
informatikai kapcsolat kialakítására kerül sor. 

1. A támogatást igénylőnek be kell mutatnia a fejlesztés révén létrejövő szakmai infrastruktúra 
hatékony kihasználásának biztosítékait a megvalósíthatósági tanulmányban. 
2. A támogatást igénylőnek részletesebben kell kifejtenie a projekt betegtájékoztatással összefüggő 
vonatkozásait. 
3. A támogatást igénylő végezze el a Gantt-diagram frissítését, hogy az a projekt tényleges ütemezését 
tükrözze. 
4. A támogatást igénylőnek el kell készítenie és be kell nyújtania a projekt társadalmi hasznosságának 
számszerűsítését, a költség-haszon elemzést és a megtérülésre vonatkozó vizsgálat eredményeiről 
szóló dokumentumot. 
5. A támogatást igénylőnek tételesen meg kell határoznia a külső projektmenedzsment feladatait és el 
kell határolnia a belső projektmenedzsment feladataitól. 
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4. 

TIOP-
2.2.6-

12/1/B-
2013-
0028 

Sürgősségi ellátás 
fejlesztése a Szent 
Borbála Kórházban 

Szent Borbála 
Kórház 1 193 035 675 100 

1. A projekt operatív céljai: 
a) a meglévő épületrész kihasználásával és átalakításával 16 ágyas 
sürgősségi betegellátó kialakítása, ennek révén II. progresszivitási 
szintű sürgősségi egységben szervezett szakellátás biztosítása 16 
ágyon, 
b) a lakóhelyhez közeli, szükséglet alapú szakellátási szolgáltatások 
biztosítása, integrált rendszert alkotva, 
c) a szolgáltatási hiányok megszüntetése és a szükséglettel 
alátámasztott igények kielégítése, valamint 
d) az életesélyek növelése újszerű, modern ellátások bevezetésével. 
2. A projekt konkrét céljai: 
a) a betegek részére gyors és könnyen elérhető kivizsgálási feltételek 
biztosítása, új vizsgálati lehetőségekkel kiegészítve, 
b) az intézmény szakmai színvonalának és a klinikai szakterületek 
szintjének fejlesztése korszerű diagnosztikai háttérrel, 
c) a várakozási és az előjegyzési idő csökkentése, 
d) a betegelvándorlás csökkentése, valamint 
e) költséghatékony ellátási formák fejlesztése. 

1. A megvalósíthatósági tanulmányban rögzített gazdálkodási adatok tekintetében szükséges a 
fejlesztés hatására számított, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által folyósítandó többletbevétel 
mértékének és a többletkapacitás befogadásával kapcsolatosan szereplő súlyszám/év értékének 
pontosítása, valamint a háttérszámítások részletes bemutatása. 
2. A megvalósíthatósági tanulmány illeszkedésről szóló fejezetében nem kerül bemutatásra a TIOP 
2.2.2/C, a TIOP 2.2.4 és a KEOP 5.3.0 kódszámú pályázati konstrukciókhoz való szakmai és műszaki 
kapcsolódás, valamint pénzügyi és műszaki lehatárolás annak ellenére, hogy a fejlesztés helyszíne 
ugyanaz az épület. Szükséges a szakmai, műszaki és pénzügyi kapcsolódások, érintkezési felületek és 
határvonalak bemutatásának pótlása. 
3. Az orvostechnológiai tárgyú szakértői feladat esetében szükséges annak pontosítása, hogy milyen 
célra kerül a szakértői szolgáltatás igénybevételre. 
4. A kockázatelemzésben nem került bemutatásra a TIOP 2.2.4 kódszámú konstrukció keretében 
megvalósítandó projekthez való kapcsolódás és a fejlesztésekben közösen érintett területek miatti 
kockázat. Szükséges, hogy a kockázatkezelési terv kerüljön ennek mentén módosítása. 
5. A támogatást igénylő – az eltelt idő miatt – készítsen új Gantt-diagramot a projekt tényleges 
ütemezésének bemutatása céljából. 
6. A költségvetésben szereplő számszaki hibák javítása szükséges. 
7. Az építési költség nem tartalmaz semmilyen külső munkát (út, közmű, kert stb.), és a helikopter-
leszálló létesítésének költsége hiányzik a költségvetésből. A támogatást igénylő nyilatkozzon arról, 
hogy miért nem tervezte be a pályázat költségvetésében a fenti tételeket, és hogy milyen forrás terhére 
fogja biztosítani azok költségeit. 
8. A pénzügyi vezető önéletrajzát pótolni szükséges, ha belső erőforrásból kívánja támogatást igénylő 
a projektmenedzsmentet biztosítani. Ha külső szolgáltató által kívánja ellátni ezt a feladatot, a 
kiválasztási szempontrendszer bemutatása szükséges. 
9. A tervezett sürgősségi betegellátó osztály (SBO) kapacitásával kapcsolatosan eltérés észlelhető a 
dokumentumok között, mivel két kapacitás-befogadási kérelem szerepel. A támogatást igénylőnek 
tisztáznia szükséges a kapacitásokra vonatkozó, a pályázatban ellentmondásosan feltüntetett adatokat, 
információkat, és be kell mutatnia tíz ágy többletkapacitásra vonatkozóan a fejlesztést és annak 
fenntarthatóságát. 
10. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 
rendelet a II. progresszivitási szintű sürgősségi betegellátó osztály minimumfeltételei között 3 db 
egyéb betegellátó hely kialakítását írja elő. Szükséges a minimumfeltételeknek megfelelő 
helyiségszám és helyiségtípus áttervezéssel és – szükséges esetben – átépítéssel történő biztosítása, 
törekedve a funkcionális kapcsolatok javítására. 
11. Szükséges egy részletes, minden gépre, illetve műszerre kiterjedő, az eszközök paramétereinek 
beazonosításához szükséges specifikációkat tartalmazó eszközlista elkészítése és benyújtása. 
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A Kormány 1342/2014. (VI. 11.) Korm. határozata
a TIOP-3.3.1/A-12/2 kódszámú („A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: 
akadálymentesítés” című) konstrukcióval összefüggő egyes intézkedésekről

A Kormány felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy készítsen és nyújtson be előterjesztést a  Nemzeti 
Fejlesztési Kormánybizottság részére a  TIOP-3.3.1/A-12/2 kódszámú – „A közszolgáltatásokhoz való egyenlő 
esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés” című – konstrukció keretében támogatást nyert azon, 
2014. október 31-éig fizikailag be nem fejezhető projektekről, amelyek tekintetében támogatói okirat kibocsátásra 
került, és tegyen javaslatot az egyes projektek támogatói okiratának visszavonására.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 49/2014. (VI. 11.) ME határozata
az Egyesült Nemzetek által elfogadott emberi jogi tárgyú nemzetközi egyezmények részes államainak 
rendszeres találkozóin, illetőleg konferenciáin történő részvételre adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
a külpolitikáért és az igazságügyért felelős miniszterek előterjesztése alapján
 1.  egyetértek azzal, hogy a  Mellékletben felsorolt, az  Egyesült Nemzetek által elfogadott emberi jogi tárgyú 

nemzetközi egyezmények részes államainak rendszeres találkozóin, illetőleg konferenciáin Magyarország Kormányát 
képviselő küldöttség vegyen részt;

 2.  felhatalmazom a  külpolitikáért felelős minisztert, szükség esetén az  érintett miniszterekkel egyetértésben, 
a küldöttség tagjait kijelölje;

 3.  felhívom a  külpolitikáért felelős minisztert, hogy a  küldöttség részére a  részvételhez szükséges meghatalmazási 
okiratot az esedékes találkozó, illetőleg konferencia előtt adja ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

Melléklet a 49/2014. (VI. 11.) ME határozathoz

 1.   Az  Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Polgári és Politikai Jogok 
Nemzetközi Egyezségokmány (CCPR) [Kihirdetve az 1976. évi 8. törvényerejű rendelettel.]

 2.  A  faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről New Yorkban 1965. december 21-én elfogadott 
nemzetközi egyezmény (CERD) [Kihirdetve az 1969. évi 8. törvényerejű rendelettel.]

 3.   A kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni nemzetközi egyezmény 
(CAT) [Elfogadva az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XLVI. ülésszakán, 1984. december 10-én. Kihirdetve az 1988. évi 
3. törvényerejű rendelettel.]

 4.  A  kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezményhez fűzött, 
az  Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlése által 2002. december 18-án elfogadott fakultatív jegyzőkönyv 
(OPCAT) [Kihirdetve a 2011. évi CXLIII. törvénnyel.]
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A miniszterelnök 50/2014. (VI. 11.) ME határozata
kormánymegbízott megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megállapítom, hogy

– Demeter Ervin, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott,
– Erdős Norbert, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott,
– Harangozó Bertalan, a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott,
– Juhász Tibor, a Somogy Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott,
– dr. Kállai Mária, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott,
– Rigó Csaba Balázs, a Zala Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott,
– dr. Szabó Sándor, a Nógrád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott,
– Széles Sándor, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott,
– dr. Tarnai Richárd, a Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott,
– Tóth Ferenc, a Tolna Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

e megbízatása a  fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  fővárosi és megyei kormányhivatalok 
kialakításával és a  területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 
10. § (5) bekezdés a) pontja és (6) bekezdése alapján

– 2014. június 5-ei hatállyal –

megszűnt.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 51/2014. (VI. 11.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 223. § (3) bekezdésében foglalt jogkörömben, a nemzetgazdasági 
miniszter előterjesztésére megállapítom, hogy

Banai Péter Benőnek, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkárának kormányzati szolgálati jogviszonya 
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 221. § (1) bekezdésének d) pontja alapján, államtitkárrá 
történő kinevezésére tekintettel

– 2014. június 14-ei hatállyal –

megszűnik.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 52/2014. (VI. 11.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 223.  § (3)  bekezdésében foglalt jogkörömben, az  igazságügyi 
miniszter előterjesztésére megállapítom, hogy

dr. Czepek Gábornak, az  Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkárának e  megbízatása a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 221.  § (2)  bekezdése a)  pontja alapján, más fontos megbízatására 
tekintettel

– 2014. június 14-ei hatállyal –

megszűnik.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 53/2014. (VI. 11.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 222.  § (2)  bekezdésében és a  223.  § (3)  bekezdésében foglalt 
jogkörömben, a földművelésügyi miniszter előterjesztésére megállapítom, hogy

dr. Simon Attila Istvánnak, a Földművelésügyi Minisztérium helyettes államtitkárának e megbízatása a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 222. § (1) bekezdése alapján történt lemondására tekintettel

– 2014. június 14-ei hatállyal – 

megszűnik.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 54/2014. (VI. 11.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 223. § (3) bekezdésében foglalt jogkörömben, a Miniszterelnökséget 
vezető miniszter előterjesztésére megállapítom, hogy

Zsigmondné dr. Vitályos Eszter Zsuzsannának, a Miniszterelnökség helyettes államtitkárának a kormányzati szolgálati 
jogviszonya a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 221. § (1) bekezdésének d) pontja alapján, 
államtitkárrá történő kinevezésére tekintettel

– 2014. június 14-ei hatállyal –

megszűnik.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével az 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.
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	közigazgatási államtitkári felmentésről

	A köztársasági elnök 230/2014. (VI. 11.) KE határozata
	közigazgatási államtitkári felmentésről

	A köztársasági elnök 231/2014. (VI. 11.) KE határozata
	közigazgatási államtitkári felmentésről

	A köztársasági elnök 232/2014. (VI. 11.) KE határozata
	magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

	A Kormány 1336/2014. (VI. 11.) Korm. határozata
	a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal létrehozásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről 
és feladatairól

	A Kormány 1337/2014. (VI. 11.) Korm. határozata
	a magyar–orosz kétoldalú kapcsolatok összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

	A Kormány 1338/2014. (VI. 11.) Korm. határozata
	a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a magyar–román államhatáron átvezető közúti kapcsolatokról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

	A Kormány 1339/2014. (VI. 11.) Korm. határozata
	Magyarország Kormánya és a Szent Jánosról elnevezett Jeruzsálemi Ispotályos Lovagrend 
(Balley Brandenburg) közötti Megállapodásról

	A Kormány 1340/2014. (VI. 11.) Korm. határozata
	a TIOP-1.1.1-12/1-2012-0001 azonosító számú („Neumann Program – Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban” című) projekt költségnövekményének jóváhagyásáról

	A Kormány 1341/2014. (VI. 11.) Korm. határozata
	a TIOP-2.2.6 kódszámú konstrukció keretében egyes projektek támogatásának jóváhagyásáról

	A Kormány 1342/2014. (VI. 11.) Korm. határozata
	a TIOP-3.3.1/A-12/2 kódszámú („A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés” című) konstrukcióval összefüggő egyes intézkedésekről

	A miniszterelnök 49/2014. (VI. 11.) ME határozata
	az Egyesült Nemzetek által elfogadott emberi jogi tárgyú nemzetközi egyezmények részes államainak rendszeres találkozóin, illetőleg konferenciáin történő részvételre adott felhatalmazásról

	A miniszterelnök 50/2014. (VI. 11.) ME határozata
	kormánymegbízott megbízatása megszűnésének megállapításáról

	A miniszterelnök 51/2014. (VI. 11.) ME határozata
	helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

	A miniszterelnök 52/2014. (VI. 11.) ME határozata
	helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

	A miniszterelnök 53/2014. (VI. 11.) ME határozata
	helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

	A miniszterelnök 54/2014. (VI. 11.) ME határozata
	helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
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