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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1283/2018. (VI. 22.) Korm. határozata
a terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról

A Kormány
 1. a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 4. melléklet 

2. pontja alapján a terrorveszély megelőzéséhez és elhárításához kapcsolódó feladatok hatékony megvalósításához 
jóváhagyja a  Kvtv. 1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
22. A  terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások alcím legfeljebb 30 090 000 000 forint 
összeggel történő túllépését;

Felelős: pénzügyminiszter
 honvédelmi miniszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. egyetért azzal, hogy a terrorveszély megelőzéséhez és elhárításához kapcsolódó feladatok hatékony megvalósítása 
során a  Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013.  
(XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1284/2018. (VI. 22.) Korm. határozata
az állami és egyházi fenntartású egyetemek nemzetközi kapcsolatainak bővítésével összefüggő feladatokról

A Kormány
 1. támogatja az  állami és egyházi fenntartású egyetemek (a továbbiakban: Egyetemek) nemzetközi 

kapcsolatrendszerének széles körű bővítését;
 2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az Egyetemek nemzetközi 

kapcsolatrendszerének további bővítése érdekében.
Felelős:  külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:  folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1285/2018. (VI. 22.) Korm. határozata
a duális szakképzés partnerségi megállapodás keretében történő fejlesztéséről és az ezt szolgáló központi 
pilot programról

A Kormány
 1. a Magyarország Konvergencia Programjában (2018–2022), a  2018.  évi Nemzeti Reform Programban, valamint 

az  Irinyi Tervben lefektetett célokkal összhangban, a  gazdaság számára szükséges szakképzett munkaerő 
utánpótlásának biztosítása érdekében támogatja a duális szakképzés fejlesztését;

 2. az 1.  pontban foglalt célok megvalósítása érdekében a  2018–2022 közötti időszakban központi fejlesztési 
programot valósít meg (a  továbbiakban: központi program) a  pályaorientáció, a  felvételi rendszer, a  képzési 
tartalmak fejlesztése, a  tanulószerződés rendszer, a  szakképzési vizsgarendszer, a  szakmai tanárok és oktatók 
továbbképzése és az  Ipar 4.0 folyamatokhoz kapcsolódó képzések területén, amely kiterjed a  fejlesztések pilot 
modellprogram keretében történő kipróbálására, validálására és a  magyar szakképzési rendszerbe történő 
implementációjára (a továbbiakban: pilot program);

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2018. augusztus 1. – 2022. július 31.

 3. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, valamint az  emberi erőforrások miniszterét, hogy 
a  2.  pontban meghatározott pilot program partnerségi megállapodás keretében történő megvalósíthatósága 
érdekében a pilot program megvalósíthatóságát lehetővé tévő jogszabályi környezet kialakítására kerüljön sor;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2018. augusztus 1-jétől folyamatosan
 4. felhatalmazza az  innovációért és technológiáért felelős minisztert a  partnerségi megállapodás megkötésére 

a  Siemens termelő, szolgáltató és kereskedelmi zártkörűen működő részvénytársasággal (1143 Budapest, 
Gizella utca 51–57.);

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2018. július 31.

 5. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert a pilot program lebonyolítására és kipróbálására;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2018. július 31.

 6. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, valamint a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjanak 
a központi program megvalósításához szükséges forrás biztosításáról;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a költségek felmerülésének ütemében évente, első ütemben legkésőbb 2018. december 15-ig
 7. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy készítsen évente jelentést a  központi program 

megvalósulásáról és a pilot program kipróbálásának előrehaladásáról, a pilot program befejezésekor annak szakmai 
és pénzügyi értékeléséről.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a program megvalósulásának figyelemmel kísérése folyamatosan 

a szakmai és pénzügyi jelentés elkészítésére 2022. szeptember 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 82/2018. (VI. 22.) ME határozata
kormánymegbízottak kinevezéséről

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és 
a  területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 10.  § (2)  bekezdésében 
foglalt jogkörömben, a Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára

dr. Berkó Attilát a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt,
Demeter Ervint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt,
dr. György Istvánt a Budapest Főváros Kormányhivatalát,
Harangozó Bertalant a Vas Megyei Kormányhivatalt,
dr. Horváth Kálmánt a Tolna Megyei Kormányhivatalt,
dr. Horváth Zoltánt a Baranya Megyei Kormányhivatalt,
dr. Juhász Tündét a Csongrád Megyei Kormányhivatalt,
dr. Kancz Csabát a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalt,
Kovács Ernőt a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt,
dr. Neszményi Zsoltot a Somogy Megyei Kormányhivatalt,
dr. Pajtók Gábort a Heves Megyei Kormányhivatalt,
Rácz Róbertet a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt,
Román Istvánt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalt,
dr. Sifter Rózsát a Zala Megyei Kormányhivatalt,
dr. Simon Lászlót a Fejér Megyei Kormányhivatalt,
dr. Szabó Sándort a Nógrád Megyei Kormányhivatalt,
Széles Sándort a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalt,
dr. Takács Árpádot a Békés Megyei Kormányhivatalt,
Takács Szabolcsot a Veszprém Megyei Kormányhivatalt,
dr. Tarnai Richárdot a Pest Megyei Kormányhivatalt 

vezető kormánymegbízottá

– 2018. július 1-jei hatállyal –

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 83/2018. (VI. 22.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, 
az agrárminiszter javaslatára

Juhász Anikót

– 2018. június 15-ei hatállyal –

az Agrárminisztérium helyettes államtitkárává

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 84/2018. (VI. 22.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, 
az emberi erőforrások miniszterének javaslatára

dr. Lőrinczi Zoltánt

az Emberi Erőforrások Minisztériuma helyettes államtitkárává

– 2018. június 20-ai hatállyal –

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 85/2018. (VI. 22.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörömben 
eljárva, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 162.  § (1)  bekezdés 
c) pontjában foglaltakra tekintettel az alábbi miniszterelnöki határozatokat 

– 2018. május 18-ai hatállyal – akként módosítom, hogy

a helyettes államtitkár kinevezéséről szóló 86/2012. (VII. 13.) ME határozatban
dr. Koncz Pál,

a helyettes államtitkár kinevezéséről szóló 92/2013. (VII. 3.) ME határozatban
dr. Solymár Károly Balázs,

a helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló 14/2014. (I. 30.) ME határozatban
Szalóki Flórián,

a helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és kinevezéséről szóló 74/2014. (VII. 2.) 
ME határozatban
Kádár Andrea Beatrix,

a helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről szóló 66/2015. (VIII. 7.) ME határozatban
dr. Makai Martina,

a helyettes államtitkár kinevezéséről szóló 15/2016. (II. 9.) ME határozatban
Keszthelyi Nikoletta és

a helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről szóló 
106/2016. (X. 14.) ME határozatban
dr. Hársvölgyi Katalin

tekintetében a „Nemzeti Fejlesztési Minisztérium” megnevezés helyett az „Innovációs és Technológiai Minisztérium” 
megnevezést kell érteni, egyidejűleg
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a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 58.  §-ában, valamint a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel az alábbi miniszterelnöki határozatokat 
– 2018. május 22-ei hatállyal – akként módosítom, hogy

a helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló 57/2014. (VI. 25.) ME határozatban
Dányi Gábor Zoltán és
Perényi Zsigmond

tekintetében a „Miniszterelnökség” megnevezés helyett az „Innovációs és Technológiai Minisztérium”,

a helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről szóló 11/2017. (I. 24.) ME határozatban
Pölöskei Gáborné és

a helyettes államtitkár kinevezéséről szóló 27/2017. (III. 27.) ME határozatban
Pomázi Gyula

tekintetében a „Nemzetgazdasági Minisztérium” megnevezés helyett az „Innovációs és Technológiai Minisztérium”, 
valamint

a helyettes államtitkár kinevezéséről szóló 63/2017. (VI. 14.) ME határozatban
Búsi Lajos

tekintetében a „Földművelésügyi Minisztérium” megnevezés helyett az „Innovációs és Technológiai Minisztérium”

megnevezést kell érteni.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

A miniszterelnök 86/2018. (VI. 22.) ME határozata
helyettes államtitkárok megbízatása megszűnésének megállapításáról

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 223. § (3) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, 
az innovációért és technológiáért felelős miniszter előterjesztésére megállapítom, hogy

Búsi Lajosnak,
dr. Koncz Pálnak és
Perényi Zsigmondnak

az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkárainak e megbízatása áthelyezésükre tekintettel

– 2018. június 7-ei hatállyal –

megszűnt.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 87/2018. (VI. 22.) ME határozata
a helyettes államtitkár kinevezéséről szóló 97/2017. (IX. 14.) ME határozat módosításáról

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.  évi CXCIX.  törvény 220.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörömben 
eljárva, a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.  évi CXCIX.  törvény 58.  §-ában, valamint a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel

a helyettes államtitkár kinevezéséről szóló 97/2017. (IX. 14.) ME határozatot – 2018. május 22-ei hatállyal – akként 
módosítom, hogy

Azbej Tristan

tekintetében az „Emberi Erőforrások Minisztériuma” megnevezés helyett a „Miniszterelnökség” megnevezést kell 
érteni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 88/2018. (VI. 22.) ME határozata
állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37.  § (4a)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva 
– az oktatásért felelős miniszter előterjesztése alapján –

a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen Kotán Attila Bertalant

– a 2018. július 1-jétől 2021. június 30-áig terjedő időtartamra –

a kancellári teendők ellátásával megbízom.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
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: Köves Béla ügyvezető.
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