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III. Kormányrendeletek

A Kormány 205/2018. (XI. 9.) Korm. rendelete
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint 
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek 
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 
141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 13. §-sal egészül ki:
„13.  § E  rendeletnek az  egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint 
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek 
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 205/2018. (XI. 9.) Korm. rendelettel 
(a továbbiakban: Módr5.) megállapított 2.  mellékletben foglalt táblázat 14. sorát a  Módr5. hatálybalépésekor 
folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

2. §  Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 205/2018. (XI. 9.) Korm. rendelethez

Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 14. sorral egészül ki:

(A) (B) (C)

(1) (A beruházás megnevezése) (A beruházás megvalósításának helyszíne)
(Koordinációra kijelölt 

kormánymegbízott)

„

14

Műanyag csomagoló fólia gyártó üzem 
létrehozására, illetve az ahhoz kapcsolódó 
építmények, infrastrukturális fejlesztések 
megvalósítására irányuló beruházás 
Rétságon

Rétság közigazgatási területén 
elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti belterület 
1012/5, 1012/3 és 1014 helyrajzi 
számú ingatlanok

Nógrád Megyei 
Kormányhivatalt 
vezető 
kormánymegbízott

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

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 33/2018. (XI. 9.) MNB rendelete
a „450 éves az unitárius egyház” ezüst emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott 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 – az  unitárius egyház alapításának 450. évfordulója alkalmából – „450 éves az  unitárius 
egyház” megnevezéssel 10 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2018. november 12.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.
 (2) Az emlékérme előlapjának felső részén – középre rendezve – a „10 000” értékjelzés, alatta – jobbra rendezve – 

a „forint” felirat olvasható. Az  emlékérme középvonalában a „Magyarország” felirat olvasható, a  felirat kezdőbetűje 
a  18. századi Bölöni-féle énekeskönyvből vett iniciáléként jelenik meg, a  felirat alatt a  Bölöni-féle énekeskönyv 
egyik díszítőmotívumának ábrázolása látható. A  díszítőmotívum ábrázolása alatt, középen, egymás alatti két 
sorban a – római számokkal jelölt – 2018-as verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható, az emlékérme jobb szélén 
Bitó Balázs tervezőművész mesterjegye látható. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel 
adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az  emlékérme előlapján a  feliratok, 
az  értékjelzés, a  verési évszám és a  verdejel a  Bölöni-féle énekeskönyvben használt betűtípussal jelennek meg. 
Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján, a  középmezőben a  Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete címerének 
ábrázolása látható. A címer ábrázolása körül, fent – köriratban – az „EGY AZ ISTEN”, lent – köriratban – az „A HIT ISTEN 
AJÁNDÉKA”, balra az „1568”, jobbra a „2018” felirat olvasható. Az  emlékérme szélén, felső köriratban a „450 ÉVES 
AZ UNITÁRIUS EGYHÁZ” felirat olvasható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

4. §  Ez a rendelet 2018. november 12-én lép hatályba.

  Nagy Márton s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
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1. melléklet a 33/2018. (XI. 9.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:
 

 
	  
	  
	  

 	  

2. melléklet a 33/2018. (XI. 9.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 34/2018. (XI. 9.) MNB rendelete
a „450 éves az unitárius egyház” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott 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 – az  unitárius egyház alapításának 450. évfordulója alkalmából – „450 éves az  unitárius 
egyház” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2018. november 12.

2. § (1) Az emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 30,8 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.
 (2) Az emlékérme előlapjának felső részén – középre rendezve – a  „2000” értékjelzés, alatta – jobbra rendezve – 

a „forint” felirat olvasható. Az  emlékérme középvonalában a „Magyarország” felirat olvasható, a  felirat kezdőbetűje 
a  18. századi Bölöni-féle énekeskönyvből vett iniciáléként jelenik meg, a  felirat alatt a  Bölöni-féle énekeskönyv 
egyik díszítőmotívumának ábrázolása látható. A  díszítőmotívum ábrázolása alatt, középen, egymás alatti két 
sorban a – római számokkal jelölt – 2018-as verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható, az emlékérme jobb szélén 
Bitó Balázs tervezőművész mesterjegye látható. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel 
adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az  emlékérme előlapján a  feliratok, 
az  értékjelzés, a  verési évszám és a  verdejel a  Bölöni-féle énekeskönyvben használt betűtípussal jelennek meg. 
Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az  emlékérme hátlapján, a  középmezőben a  Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete címerének 
ábrázolása látható. A címer ábrázolása körül, fent – köriratban – az „EGY AZ ISTEN”, lent – köriratban – az „A HIT ISTEN 
AJÁNDÉKA”, balra az „1568”, jobbra a „2018” felirat olvasható. Az emlékérme szélén, felső köriratban a „450 ÉVES AZ 
UNITÁRIUS EGYHÁZ” felirat olvasható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 5000 darab készíthető.

4. §  Ez a rendelet 2018. november 12-én lép hatályba.

  Nagy Márton s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
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1. melléklet a 34/2018. (XI. 9.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 34/2018. (XI. 9.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 483/2018. (XI. 9.) KE határozata
bírósági ülnök soron kívüli választása időpontjának kitűzéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 216.  § (2)  bekezdése alapján –  az  Országos 
Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a  Kaposvári Törvényszék ülnökének soron kívüli választását 
a 2018. november 15. napja és 2018. december 15. napja közé eső időtartamra tűzöm ki.

Budapest, 2018. november 9.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04824-2/2018.

A köztársasági elnök 484/2018. (XI. 9.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995.  évi 
CXXV.  törvény 11.  § (2)  bekezdés l)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter javaslatára – Bunford Zsolt 
nemzetbiztonsági ezredest 2018. október 23-ai hatállyal nemzetbiztonsági dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2018. október 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2018. november 7.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/04539-2/2018.
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A köztársasági elnök 485/2018. (XI. 9.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995.  évi 
CXXV.  törvény 11.  § (2)  bekezdés l)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter javaslatára – Szalai Imre 
nemzetbiztonsági ezredest 2018. október 23-ai hatállyal nemzetbiztonsági dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2018. október 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2018. november 7.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/04540-2/2018.

A Kormány 1556/2018. (XI. 9.) Korm. határozata
a Törökország-támogató Menekültügyi Eszköz javára történő további befizetés pénzügyi forrásának 
biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy Magyarország további pénzügyi hozzájárulást nyújtson a Törökország-támogató Menekültügyi 

Eszköz (a továbbiakban: Menekültügyi Eszköz) 2018–2019. évi működéséhez;
 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  1.  pontban foglalt cél megvalósítása érdekében a  Menekültügyi Eszköz 

javára történő 7 870 809 euró összegnek megfelelő forint összegű hozzájárulás tekintetében a  pénzügyi 
kötelezettségvállaláshoz szükséges Hozzájárulási Tanúsítvány (Contribution Certificate) magyar részről történő 
aláírásáról gondoskodjon;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  1.  pontban megjelölt hozzájárulási összeg 2019. évben esedékes részének, 
azaz 1 777 228 euró összegnek, valamint az  1.  pontban megjelölt hozzájárulási összeg 2020–2023. években 
esedékes részének, azaz 6 093 581 euró összegnek a biztosításáról gondoskodjon.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a 2019. évben a felmerülés ütemében 

a 2020–2023. években az adott év központi költségvetésének tervezésekor

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1557/2018. (XI. 9.) Korm. határozata
a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény XXII. Miniszterelnöki 
Kormányiroda fejezet, 19. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 3. Autópálya 
rendelkezésre állási díj jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

A Kormány a  Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 
17.  §-a, valamint 4.  melléklet 2.  pontja alapján jóváhagyja a  Kvtv. 1.  melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda 
fejezet, 19. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 3. Autópálya rendelkezésre állási díj 
jogcímcsoport kiadási előirányzatának legfeljebb 1 300 000 000 forint összeggel történő túllépését.

Felelős: pénzügyminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1558/2018. (XI. 9.) Korm. határozata
Grand Tour kerékpáros körverseny lehetséges budapesti rajtjának előkészítéséről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy Budapesten legyen a  rajtja egy Grand Tour kerékpáros körversenynek, továbbá hogy 

a sportesemény első három szakasza Magyarországon kerüljön megrendezésre;
 2. felhívja az  aktív Magyarországért felelős kormánybiztost, hogy a  miniszterelnök kabinetfőnökével és a  kiemelt 

budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztossal együttműködésben vegye fel 
a kapcsolatot a döntési jogkörrel rendelkező szervezetekkel, és folytassa le a szükséges egyeztetéseket;

Felelős: aktív Magyarországért felelős kormánybiztos
 miniszterelnök kabinetfőnöke
 kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos
Határidő: azonnal

 3. felhívja az aktív Magyarországért felelős kormánybiztost, hogy a 2. pont szerinti egyeztetések eredményei alapján, 
a  miniszterelnök kabinetfőnöke útján a  Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
bevonásával, a  kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztossal, 
a  külgazdasági és külügyminiszterrel és az  emberi erőforrások miniszterével együttműködve készítsen 
előterjesztést a sportesemény megvalósítására, ami tartalmazza a forrásigényt, a várható turisztikai bevételeket és 
a Magyarországot népszerűsítő hatásait is;

Felelős: aktív Magyarországért felelős kormánybiztos
 miniszterelnök kabinetfőnöke
 kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos
 külgazdasági és külügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2019. május 31.

 4. felhívja az  aktív Magyarországért felelős kormánybiztost, hogy a  2. és 3.  pontban foglaltak megvalósításával 
összefüggésben kérje fel együttműködésre Budapest Főváros főpolgármesterét, valamint a  Magyar Kerékpáros 
Szövetséget.

Felelős: aktív Magyarországért felelős kormánybiztos
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1559/2018. (XI. 9.) Korm. határozata
a Demokrácia Központ Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:4. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és 
egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdése alapján a következő határozatot hozza:
 1.  A Kormány

a) módosítja a  Demokrácia Központ Közalapítvány (a  továbbiakban: Közalapítvány) alapító okiratát 
(a továbbiakban: alapító okirat), és elfogadja az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövegét;

b) felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak 
a  Kormány nevében történő aláírása tárgyában, valamint az  alapító okirat módosításának bírósági 
nyilvántartásba vétele iránti eljárásban az alapító a Kormány nevében és képviseletében eljárjon.
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

 2.  A  Kormány felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert és az  igazságügyi minisztert, hogy a  Közalapítvány 
módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a  bírósági nyilvántartásba vételt követően a  Magyar 
Közlöny mellékleteként kiadott Hivatalos Értesítőben tegye közzé.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
 igazságügyi miniszter
Határidő: Fővárosi Törvényszék határozatának jogerőre emelkedését követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 135/2018. (XI. 9.) ME határozata
a Nemzetközi Beruházási Bank és a Magyarország Kormánya közötti székhely-megállapodás létrehozására 
adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a pénzügyminiszter és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Nemzetközi Beruházási Bank és a  Magyarország Kormánya közötti székhely-megállapodás 

(a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
 2. felhatalmazom a pénzügyminisztert, hogy a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom a  pénzügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások eredményeként előálló 

szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 5. felhívom a  pénzügyminisztert, a  külgazdasági és külügyminisztert és az  igazságügyi minisztert, hogy 

a Megállapodás létrehozását követően a Megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról 
szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 136/2018. (XI. 9.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 223. § (3) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva 
– az emberi erőforrások miniszterének előterjesztésére – megállapítom, hogy

dr. Nagy Szilárdnak, az  Emberi Erőforrások Minisztériuma helyettes államtitkárának e  megbízatása más vezetői 
munkakörbe történő áthelyezésére tekintettel

– 2018. november 9-ei hatállyal – megszűnik,

egyidejűleg a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220. § (2) bekezdése alapján – az emberi 
erőforrások miniszterének javaslatára –

dr. Csányi Endre Pétert az Emberi Erőforrások Minisztériuma helyettes államtitkárává

– 2018. november 11-ei hatállyal – kinevezem.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

A miniszterelnök 137/2018. (XI. 9.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

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

Molnár Tamásnak,

a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkárának e  megbízatása más vezetői munkakörbe történt áthelyezésére 
tekintettel

– 2018. november 5-ei hatállyal –

megszűnt.

  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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