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III. Kormányrendeletek

A Kormány 8/2019. (II. 5.) Korm. rendelete
a Magyarország Kormánya és a Nigériai Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki 
együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

1. §  A Kormány e  rendelettel felhatalmazást ad a  Magyarország Kormánya és a  Nigériai Szövetségi Köztársaság 
Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) 
kötelező hatályának elismerésére.

2. §  A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. §  A Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA 
ÉS A NIGÉRIAI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT

Magyarország Kormánya és a Nigériai Szövetségi Köztársaság Kormánya, a továbbiakban a „Szerződő Felek”
felismerve azt, hogy a  gazdasági és műszaki együttműködés a  szilárd, hosszú távú kétoldalú kapcsolatok 
fejlesztésének, valamint a  Szerződő Felek és népeik közötti kölcsönös bizalomnak elengedhetetlen és 
nélkülözhetetlen eleme;
meggyőződve arról, hogy a  jelen Megállapodás ténylegesen hozzájárul a  Szerződő Felek közötti gazdasági és 
kereskedelmi kapcsolatok fejlődéséhez, különösen a  kölcsönösen előnyös gazdasági, műszaki és technológiai 
együttműködés továbbfejlesztéséhez;

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk 
A MEGÁLLAPODÁS CÉLJA

A Szerződő Felek, a  hatályos jogszabályaik által nyújtott kereteken belül, megfelelő intézkedések meghozatalával 
támogatják a kölcsönösen előnyös gazdasági és műszaki együttműködés fejlődését.

2. Cikk 
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS HATÁLYA

A jelen Megállapodásban említett együttműködési területek többek között az alábbiakat foglalják magukban:
1. Figyelembe véve a gazdasági kapcsolataik jelenlegi helyzetét és azok fejlesztésének perspektíváit, a Szerződő 

Felek egyetértenek abban, hogy a  hosszú távú együttműködés feltételei többek között, de nem kizárólag, 
a következő területeken kedvezőek:
a) energetikai szektor;
b) kereskedelem;
c) pénzügyi és banki szolgáltatások;
d) mezőgazdaság, élelmiszer- és feldolgozóipar;
e) építőipar, valamint építőanyag- és berendezésgyártás;
f ) településfejlesztés;
g) közlekedés és kapcsolódó infrastruktúra, logisztika;
h) bányászat;
i) vegyipar és petrolkémiai ipar;
j) textilipar;
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k) környezetvédelem, víz- és hulladékgazdálkodás;
l) oktatás;
m) egészségügyi szolgáltatások, gyógyászati technológiák és a gyógyszeripar;
n) turizmus és sport;
o) együttműködés a kis- és közepes méretű vállalkozási szektor terén;
p) infokommunikációs technológia;
q) védelmi ipar;
r) közmű infrastruktúra;
s) kutatás-fejlesztés;
t) kultúra.

2. A tudományos és műszaki kutatással kapcsolatos információ- és tapasztalatcsere előmozdítása.
3. A konkrét együttműködési programokhoz szükséges szakemberek, tudósok, technikusok, diákok cseréjének 

és képzésének előmozdítása.

3. Cikk 
A VÉGREHAJTÁS MÓDJA

A Szerződő Felek törekednek arra, hogy az  alább felsorolt eszközökkel szélesítsék és intenzívebbé tegyék 
együttműködésüket:
1) elősegítik a  kapcsolatok építését és erősítik az  együttműködést a  gazdasági döntéshozók, kormányzati 

intézmények, regionális és helyi szervek, a  kereskedelmi és ipari kamarák között, valamint bátorítják ezen 
szervek képviselőinek kölcsönös látogatásait, így elősegítve a  gazdasági és műszaki együttműködés 
végrehajtását;

2) üzleti információkat cserélnek a  megállapodás végrehajtásával kapcsolatban, bátorítják a  vásárokon 
és kiállításokon történő részvételt, gazdasági és üzleti események, úgymint fórumok, szemináriumok, 
szimpóziumok és konferenciák szervezését;

3) elősegítik a két ország kis- és közepes méretű vállalkozásainak (KKV) nagyobb mértékű bevonását a bilaterális 
gazdasági kapcsolatok területén, ideértve a  két ország KKV-i közötti programok, projektek létrehozásának 
támogatását;

4) bátorítják az  együttműködést konzultációs, marketing, képzési és szakértői szolgáltatások nyújtásában 
a kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken;

5) bátorítják a  beruházási tevékenységet, vegyesvállalatok alapítását, vállalati képviseletek és fiókirodák 
létesítését a Szerződő Felek országainak területén alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően;

6) elősegítik a harmadik féllel történő együttműködést, a régiók közötti együttműködést és a nemzetközi szintű 
együttműködést a kölcsönös érdeklődésre számot tartó ügyekben;

7) a Szerződő Felek által a  későbbiekben elfogadott egyéb eszközök útján kiterjesztik és erősítik 
együttműködésüket.

4. Cikk 
FIZETÉSI MÓDOK

A jelen Megállapodás keretein belül a  Szerződő Felek országainak természetes és jogi személyei közötti ügyletek 
lebonyolításakor használatos fizetési módok és pénznemek vonatkozásában a  Szerződő Felek ösztönzik bármely 
nemzetközileg elfogadott, nemzetközi tranzakciókban széleskörűen használt fizetési mód és szabadon átváltható 
valuta használatát, amelyben a Szerződő Felek megállapodnak.

5. Cikk 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS

A jelen Megállapodás egyik rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy az  valamelyik Szerződő Fél által korábban 
megkötött bármely nemzetközi, regionális vagy szubregionális megállapodásból eredő bármilyen kedvezményt 
vagy kötelezettséget érintene.
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6. Cikk 
KÜLÖN MEGÁLLAPODÁSOK

Szükség esetén a Szerződő Felek
a) konkrét megállapodásokat kötnek a jelen Megállapodás alapján a fent említett együttműködési területeken, 

és más, közös egyetértésen alapuló meghatározott projektekkel kapcsolatban;
b) meghatározott mandátummal felhatalmazott állandó vagy ad hoc bizottságokat, illetve munkacsoportokat 

állítanak fel.

7. Cikk 
GAZDASÁGI VEGYES BIZOTTSÁG

1. A jelen Megállapodás végrehajtásának biztosítása céljából Gazdasági Vegyes Bizottság (a továbbiakban 
„Bizottság”) alakul a Szerződő Felek kormányainak képviselőiből és a két ország üzleti életének szereplőiből. 
A Szerződő Felek a Bizottságba egy-egy társelnököt jelölnek.

2. A Bizottság közös egyetértés alapján a Szerződő Felek országaiban felváltva ülésezik.
3. A Bizottság munkarendjének szabályait maga állapítja meg.
4. A Bizottság többek között az alábbi kérdések áttekintésére jogosult:

a) a Szerződő Felek közötti gazdasági és műszaki együttműködés ösztönzése és koordinálása;
b) a jelen Megállapodás végrehajtását, valamint a  jelen Megállapodásból eredő megállapodások 

végrehajtását célzó javaslatok támogatása és mérlegelése;
c) ajánlások kidolgozása a  jelen Megállapodással összhangban létrejövő megállapodások vagy 

projektek végrehajtása során esetlegesen felmerülő akadályok elhárítása céljából;
d) a jelen Megállapodás értelmezésével vagy végrehajtásával kapcsolatos viták békés úton való 

rendezésére való törekvés;
e) a kétoldalú gazdasági kapcsolatok új fejlesztési lehetőségeinek feltárása.

8. Cikk 
VITARENDEZÉS

A jelen Megállapodás értelmezésével vagy végrehajtásával kapcsolatban a  Szerződő Felek között felmerülő 
viták rendezése békés úton, konzultációk és tárgyalások révén a  Bizottságban, azok eredménytelensége esetén 
diplomáciai csatornákon keresztül történik.

9. Cikk 
A SZERZŐDŐ FELEK KÖTELEZETTSÉGEI

1. Jelen Megállapodás nem befolyásolja azokat a  kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai uniós 
tagságából, vagy a  Nigériai Szövetségi Köztársaság ECOWAS-tagságából fakadnak. Következésképpen 
jelen Megállapodás rendelkezései sem együttesen, sem önmagukban nem idézhetők vagy értelmezhetők 
úgy, mint amelyek érvénytelenítik, módosítják vagy bármilyen más módon befolyásolják Magyarországnak 
különösen az Európai Uniót létrehozó Szerződésekből, valamint általában véve az Európai Unió elsődleges és 
másodlagos jogából származó kötelezettségeit.

2. Következésképpen jelen Megállapodás rendelkezései sem együttesen, sem önmagukban nem idézhetők 
vagy értelmezhetők úgy, mint amelyek érvénytelenítik, módosítják vagy bármilyen más módon befolyásolják 
a Nigériai Szövetségi Köztársaságnak különösen az Afrikai Uniót és az ECOWAS-t létrehozó Szerződésekből, 
valamint általában véve az ECOWAS elsődleges és másodlagos jogából származó kötelezettségeit.

3. Jelen Megállapodás egyik rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy azok a Szerződő Feleket arra kötelezik, 
hogy bármelyik olyan meglévő vagy jövőbeni közös piaci, szabadkereskedelmi, vámuniós vagy hasonló 
nemzetközi megállapodásból eredő bármilyen elbánás, kedvezmény vagy előjog jelenlegi vagy jövőbeni 
hasznát kiterjesszék a  másik félre, amelynek a  Szereződő Felek jelenleg tagjai vagy a  későbbiekben tagjai 
lehetnek.
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10. Cikk 
MÓDOSÍTÁS

Jelen Megállapodás rendelkezései és szövege a  Szerződő Felek közötti írásos megállapodás alapján módosítható 
a felek közös megegyezése alapján. A jelen Megállapodásra vonatkozó bármilyen módosítás a jelen Megállapodás 
11. Cikke értelmében lép hatályba.

11. Cikk 
HATÁLYBALÉPÉS

Jelen Megállapodás az utolsó olyan értesítés kézhezvételét követő 30. (harmincadik) napon lép hatályba, amelyben 
az  egyik Szerződő Fél diplomáciai csatornákon keresztül írásban értesíti a  másik Szerződő Felet a  Megállapodás 
hatálybalépéséhez szükséges belső eljárás lefolytatásáról.

12. Cikk 
A MEGÁLLAPODÁS IDŐTARTAMA

Jelen Megállapodás hatálybalépésének időpontjától számított öt (5) évig marad hatályban, valamint megújul 
a  Szerződő Felek által egyeztetett hosszúságú időszakokra. Jelen Megállapodás hatályának negyedik (4) évében 
bármely Szerződő Fél értesítheti írásban a másik Szerződő Felet, hogy a jelen Megállapodást meg kívánja újítani.

13. Cikk 
FELMONDÁS

Jelen Megállapodás megszüntetése nem befolyásolja a  jelen Megállapodás alapján kötött illetve végzett konkrét 
megállapodások, projektek, szerződések vagy tevékenységek érvényességét vagy időtartamát az  említett konkrét 
megállapodások, projektek, szerződések vagy tevékenységek teljesítéséig, amennyiben a Szerződő Felek másképp 
nem döntenek.

FENTIEK HITELÉÜL, az  alulírottak kormányuktól kapott kellő felhatalmazás birtokában aláírták a  megállapodást, 
két eredeti példányban, magyar és angol nyelven, mindkét szöveg egyformán hiteles. Eltérés esetén az angol nyelvű 
szöveg az irányadó.

Készült Budapesten, 2016. május 20-án.

 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA A NIGÉRIAI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA 
 RÉSZÉRŐL RÉSZÉRŐL

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL 
REPUBLIC OF NIGERIA ON ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION

The Government of Hungary and the  Government of Federal Republic of Nigeria, hereinafter referred to as 
“the Contracting Parties”.
Recognizing that economic and technical cooperation is an essential and indispensable component of 
the development of bilateral relations on a firm, long-term basis and of mutual confidence between the Contracting 
Parties and their respective peoples;
Convinced that this Agreement will contribute to the  development of the  economic and commercial relations 
between the Contracting Parties in the new reality and in particular to the enhancement of the mutually beneficial 
economic, technical and technological cooperation;

Have agreed upon the following:
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Article 1 
OBJECTIVES

The Contracting Parties shall promote, within the framework of their respective legislation in force, by taking proper 
measures, the further development of mutually advantageous economic and technical cooperation.

Article 2 
SCOPE OF THE COOPERATION
The scope of cooperation mentioned in this Agreement include, inter alia, the following items:
1. Considering the  current state and perspectives of developing their economic relations, the  Contracting 

Parties agree that favourable conditions for long-term cooperation exist, inter alia, but not exclusively, in 
the following areas:
a) energy sector;
b) trade;
c) finance and banking;
d) agriculture, food and processing industry;
e) construction industry and manufacturing of building materials and equipment;
f ) urban development;
g) transport and related infrastructure, logistics;
h) mining;
i) chemical and petrochemical industry;
j) textile industry;
k) environmental protection, water and waste management;
l) education;
m) health services, medical technologies and pharmaceutical industry;
n) tourism and sport;
o) cooperation in the small and medium-sized enterprise sector;
p) info communication technology;
q) defense industry;
r) communal infrastructure;
s) research and development;
t) culture.

2. Encouraging exchange of information and expertise relating to scientific and technical research.
3. Encouraging exchange and training of specialists, scientists, technicians and students required for specific 

cooperation programs.

Article 3 
MODALITIES OF IMPLEMETATION

The Contracting Parties shall endeavor to broaden and intensify their cooperation through the following means:
1) Promoting the  links and strengthening the  cooperation between the  business communities, government 

institutions, regional and local entities, chambers of commerce and industry, and promoting the visits of their 
representatives aiming to implement bilateral economic and technical cooperation;

2) Exchange of business information related to the  implementation of this agreement, encouraging 
the participation in fairs and exhibitions, organizing economic and business events, such as forums, seminars, 
symposia and conferences;

3) Promoting a  stronger participation of Small and Medium size Enterprises (SMEs) in bilateral economic 
relations, including encouragement of establishing joint programs and projects involving SMEs from both 
countries;

4) Encouraging the cooperation in providing consulting, marketing, training and expert services in the areas of 
mutual interest;
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5) Encouraging the  investment activities, the  foundation of joint ventures; establishment of company 
representatives and branch offices in the countries of the Contracting Parties according to their national laws 
and regulations;

6) Promoting third party cooperation, inter-regional cooperation and cooperation at international level on 
issues of mutual interest; and

7) Any other means agreed upon by the Contracting Parties later, to expand and strengthen their cooperation.

Article 4 
MODE OF PAYMENT

For the  Method of payment and currency used for transactions concluded between natural and legal persons of 
the  countries of the  Contracting Parties within the  framework of this Agreement, the  Contracting Parties shall 
encourage the utilization of any international method of payment and freely convertible currencies that are widely 
used to make payments for international transactions and widely exchanged in principal international exchange 
markets and agreed upon between the Contracting Parties concerned.

Article 5 
GENERAL PROVISION

Nothing in this Agreement shall be construed as affecting any rights and obligations arising under any existing 
treaty, convention or agreement entered into by either of the parties prior to the conclusion of this Agreement.

Article 6 
SPECIFIC AGREEMENTS

If deemed necessary, the Contracting Parties may
a) conclude specific agreements to be based on this Agreement concerning the scope of cooperation referred 

above and other special projects that may be agreed upon between them; and
b) Establish standing or ad hoc committees or working groups and assign a clear mandate to each of them.

Article 7 
JOINT ECONOMIC AND TECHNICAL COMMITTEE

1. With a view to ensuring the implementation of this Agreement, a Joint Economic and Technical Committee 
(hereinafter referred to as “the Committee”) shall be established composing of representatives of government 
and business community from the  Contracting Parties. Each Contracting Party shall appoint a  co-Chair of 
the Committee.

2. The Committee shall meet on mutual consent alternately in the Countries of the Contracting Parties.
3. The Committee shall establish its own rules of working procedures.
4. The Committee shall have the authority to consider, inter alia, the following:

a) Encouraging and coordinating the  economic and technical cooperation between the  Contracting 
Parties;

b) Promoting and considering proposals aimed at the implementation of this Agreement and specific 
agreements resulting therefrom;

c) Working out recommendations for the  purposes of removing obstacles that may arise during 
the  execution of any agreement or project that may be established in accordance with this 
Agreement;

d) Endeavoring to amicably resolve disputes arising from the  interpretation or application of this 
Agreement; and

e) Identifying new development opportunities for the bilateral economic relations.
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Article 8 
SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute that may arise from the  interpretation or the  implementation of this Agreement shall be settled 
amicably, through consultations and negotiations within the Committee or, if those consultations or negotiations 
fail to resolve the dispute, through diplomatic channels between the Contracting Parties.

Article 9 
OBLIGATIONS OF THE PARTIES

1. This Agreement shall in no way affect the obligations of Hungary as a member state of the European Union 
and the  Federal Republic of Nigeria as a  member of ECOWAS respectively. Consequently, the  provisions of 
this Agreement shall not be quoted or interpreted, neither in whole nor in part in such a way as to invalidate, 
amend or otherwise affect the obligations of Hungary arising from the Treaties on which the European Union 
is founded as well as from the primary and secondary law of the European Union.

2. Consequently, the  provisions of this Agreement shall not be quoted or interpreted, neither in whole nor 
in part in such a  way as to invalidate, amend or otherwise affect the  obligations of the  Federal Republic 
of Nigeria arising from the  Treaties on which the  African Union & ECOWAS is founded as well as from 
the primary and secondary law of the ECOWAS.

3. Nothing in this Agreement shall be construed as to oblige the  Contracting Parties to extend to the  other 
present, or future benefit of any treatment, preference or privilege resulting from any existing or future 
common market, free trade area, Customs Union or similar international agreement to which any of 
the countries of the Contracting Parties is or may become a member.

Article 10 
AMENDMENT

The provisions or any texts of this Agreement may be amended by written agreement between the  Contracting 
Parties, on the basis of mutual consent; any amendment to this Agreement shall enter into force in accordance with 
Article (11) of this Agreement.

Article 11 
ENTRY INTO FORCE

The parties shall notify each other in writing when their respective national constitutional law requirements for 
entry into force of this Agreement have been fulfilled. This Agreement shall enter into force on the 30th day following 
the date of the receipt of the last written notification.

Article 12 
DURATION

This Agreement shall remain in force for a period of Five (5) years and may be renewed for a further period as may 
be agreed by the  Parties. Either Party may give notice in writing in the  fourth (4th) year of its intention to renew 
the Agreement.

Article 13 
TERMINATION

The termination of this Agreement shall not affect the validity or the duration of any specific agreement, projects, 
contracts, activities or commitments made under the  present Agreement until the  completion of such specific 
agreements, projects, contracts, activities or commitments unless otherwise agreed by the Contracting Parties.
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IN WITNESS WHEREOF the  undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed 
and sealed this Agreement in Hungarian and English languages, both texts being equally authentic. In case of 
divergence in interpretation, English text shall prevail.

Done at Budapest on day of 20th May 2016.

 FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF 
 HUNGARY  THE FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA”

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 11. Cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) A Megállapodás, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak 

ismertté válását követően – a Magyar Közlöny haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

5. §  E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdasági ügyekért felelős miniszter gondoskodik.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 9/2019. (II. 5.) Korm. rendelete
a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltárról

A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár jogállása

1. §  A VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár (a  továbbiakban: Intézet) az  emberi erőforrások minisztere 
(a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv.

2. § (1) Az Intézetet főigazgató vezeti.
 (2) A főigazgatót munkájában két főigazgató-helyettes segíti. A főigazgató-helyetteseket a miniszter nevezi ki, és menti 

fel. A  főigazgató-helyettesek felett – a  kinevezés és a  felmentés kivételével – a  munkáltatói jogokat a  főigazgató 
gyakorolja.

2. Az Intézet feladatai

3. § (1) Az  Intézet a  nemzeti összetartozás erősítése, a  magyar közjogi hagyományok méltó módon történő bemutatása, 
az  elmúlt másfél évszázad sorsfordító politikai és társadalmi eseményeinek hiteles, torzításmentes, a  mai kor 
elvárásainak megfelelő, multidiszciplináris szemléletű, kutató, elemző, ismeretterjesztő igényű és a nemzettudatot 
erősítő jellegű feldolgozása, a  közösségi emlékezet és a  reálisan megalapozott nemzeti történelmi tudat 
kialakulásának támogatása céljából a következő feladatokat látja el:
a) feltárja a  parlamentáris demokrácia intézményrendszerének kialakítását, bemutatja a  nemzetközileg is 

egyedülálló, több évszázados magyar országgyűlési hagyomány továbbélését az elmúlt másfél évszázadban,
b) tudományos igénnyel történelmi arcképcsarnokot állít össze az Intézet céljaival összhangban,
c) szakpolitikai elemzéseket készít, és publikál az  elmúlt másfél évszázad sikeres, modellértékű, kormányzati 

erőfeszítéseiről,
d) vizsgálja a  korszak pártjait, a  modern ideológiák megjelenését a  magyar politikai közéletben és a  nemzeti 

sajátosságokat, hagyományokat,
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e) elemzi a  különböző irányzatok, mindenekelőtt a  baloldal, jobboldal és a  harmadik utasok viszonyát 
a töréspontot jelentő kérdésekben – így különösen a család, a vallás, a nemzet, a szabadság, a választások és 
a parlamentarizmus kérdésében –,

f ) segíti a  korszakváltások irányadó eszméinek és képviselőinek jobb megismerését, értékeli politikai 
szerepüket,

g) összehasonlító elemzéseket végez a  Kárpát-medence országainak – ezen belül kiemelten Magyarország – 
legújabb kori történetének társadalmi és politikai vonatkozásairól,

h) növeli az  internet létezése előtti források hozzáférhetőségét a  fellelhető dokumentumok digitalizációjának 
elvégzésével, kutathatóvá tételével,

i) kapcsolatot tart Közép-Európa legújabb kori történetét kutató történeti és közpolitikai intézményekkel.
 (2) Az  Intézet a  kárpótlási hatóság hatósági feladatköréhez kapcsolódó ügyekben keletkezett iratanyag irattárazási 

feladatait látja el.
 (3) Az Intézet a (2) bekezdés szerinti iratanyag maradandó értékű iratainak kezelésére a köziratokról, a közlevéltárakról 

és a  magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995.  évi LXVI.  törvényben meghatározott állami szaklevéltárat 
működtet.

 (4) Az Intézet tevékenységét nemzeti működési körben látja el.
 (5) Az  Intézet főigazgatója – az  adatvédelmi követelményeknek és a  vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek 

megfelelően – meghatározott célból, feladatkörében eljárva az  állami szervektől, szervezetektől adatokat, 
információkat, elemzéseket kérhet, a kapcsolódó dokumentumokba betekinthet, azokról másolatot kérhet.

3. Záró rendelkezések

4. §  Az Intézet a VERITAS Történetkutató Intézet létrehozásáról szóló 373/2013. (X. 25.) Korm. rendelet szerinti VERITAS 
Történetkutató Intézet átnevezésével működik tovább.

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

6. §  Hatályát veszti a VERITAS Történetkutató Intézet létrehozásáról szóló 373/2013. (X. 25.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 10/2019. (II. 5.) Korm. rendelete
a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban betölthető 
munkakörök egyes szabályairól

A Kormány a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi  
XLII. törvény 340/A. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az  Alkotmányvédelmi Hivatalnál idegennyelv-tudási pótlék az  alábbi munkakört betöltő rendvédelmi igazgatási 
szolgálati jogviszonyban álló személy (a továbbiakban: rendvédelmi alkalmazott) részére állapítható meg:
a) főigazgatói munkaköri kategóriába tartozó munkakör,
b) igazgatói munkaköri kategóriába tartozó munkakörök,
c) főosztályvezetői munkaköri kategóriába tartozó munkakörök,
d) osztályvezetői munkaköri kategóriába tartozó munkakörök,
e) oktató,
f ) szakoktató,
g) üzemeltetés-technológiai főelőadó,
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h) logisztikai előadó,
i) szervezési és koordinációs főtanácsadó,
j) rendszer architektúra tanácsadó,
k) könyvtáros,
l) mérnök,
m) főorvos,
n) orvos,
o) pszichológus.

 (2) A  Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál idegennyelv-tudási pótlék az  alábbi munkakört betöltő rendvédelmi 
alkalmazott részére állapítható meg:
a) főigazgatói munkaköri kategóriába tartozó munkakör,
b) igazgatói munkaköri kategóriába tartozó munkakörök,
c) főosztályvezetői munkaköri kategóriába tartozó munkakörök,
d) osztályvezetői munkaköri kategóriába tartozó munkakörök,
e) elemző-értékelő előadó és főelőadó,
f ) képzési előadó és főelőadó,
g) személyzeti-munkaügyi előadó és főelőadó,
h) pénzügyi előadó és főelőadó,
i) informatikai előadó és főelőadó,
j) mérnök,
k) pszichológus,
l) orvos,
m) egészségfejlesztő.

 (3) A  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központnál idegennyelv-tudási pótlék az  alábbi munkakört 
betöltő rendvédelmi alkalmazott részére állapítható meg:
a) főigazgatói munkaköri kategóriába tartozó munkakör,
b) főosztályvezetői munkaköri kategóriába tartozó munkakörök,
c) osztályvezetői munkaköri kategóriába tartozó munkakörök,
d) főelőadó (elemző, értékelő),
e) főelőadó,
f ) előadó.

 (4) Az Információs Hivatalnál idegennyelv-tudási pótlék az alábbi munkakört betöltő rendvédelmi alkalmazott részére 
állapítható meg:
a) főigazgatói munkaköri kategóriába tartozó munkakör,
b) igazgatói munkaköri kategóriába tartozó munkakörök,
c) főosztályvezetői munkaköri kategóriába tartozó munkakörök,
d) osztályvezetői munkaköri kategóriába tartozó munkakörök,
e) főelőadó,
f ) előadó,
g) szakértő,
h) tanácsadó.

2. § (1) Az Alkotmányvédelmi Hivatalnál általános iskolai végbizonyítvánnyal, OKJ-s (alap vagy közép) végzettséggel vagy 
szakmunkás bizonyítvánnyal rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban ellátható munkakörök:
a) garázsmester,
b) szakmunkás,
c) kazánfűtő,
d) erőműkezelő,
e) gépjárművezető,
f ) műszaki kisegítő,
g) üzemeltetési kisegítő,
h) irodai, ügyviteli kisegítő,
i) raktáros.
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 (2) Az  Információs Hivatalnál általános iskolai végbizonyítvánnyal, OKJ-s (alap vagy közép) végzettséggel vagy 
szakmunkás bizonyítvánnyal rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban ellátható munkakörök:
a) segédmunkás,
b) garázsmester,
c) gépjárművezető,
d) kézbesítő,
e) telefonközpont-kezelő,
f ) raktáros,
g) szakmunkás,
h) részlegvezető,
i) gondnok,
j) üzemeltetési kisegítő.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 11/2019. (II. 5.) Korm. rendelete
a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonnyal összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 
XLII. törvény 340. § 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 
XLII. törvény 340. § 13. pontjában és 340/A. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 
XLII. törvény 340. § 19. pontjában és a 340/A. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 
módosítása

1. §  A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 7.  § (1)  bekezdés 
a) pontjában a „kormányzati szolgálati, állami szolgálati” szövegrész helyébe a „kormányzati szolgálati, rendvédelmi 
igazgatási szolgálati, honvédelmi alkalmazotti” szöveg lép.

2. A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint 
feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes 
szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai 
ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról 
szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. alcíme a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A.  § (1) A  rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban álló foglalkoztatott (a továbbiakban: rendvédelmi 
alkalmazott) esetében a 4. alcímet a (2)–(5) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A rendvédelmi alkalmazott esetében a kifogástalan életvitel ellenőrzést az NVSZ a rendvédelmi szerv szervezeti 
egysége vezetőjének (a munkáltatói jogkör gyakorlójának) megkeresése alapján végzi.
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(3) A rendvédelmi alkalmazott esetében a megkeresés a 7. § (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti dokumentumokat 
tartalmazza azzal az  eltéréssel, hogy a  (2)  bekezdés a)  pont ac)  alpontja és c)  pont ca)  alpontja szerinti szolgálati 
beosztáson a munkakört kell érteni.
(4) A kifogástalan életvitel ellenőrzést meg kell szüntetni, ha:
a) a rendvédelmi alkalmazott rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonya megszűnik,
b) a kezdeményezésére jogosult a kérelmét visszavonta.
(5) A  rendvédelmi alkalmazott esetében a  7.  § (2)  bekezdés b) és d)  pontja, a  7.  § (5)  bekezdése és a  8.  § 
(2) bekezdése nem alkalmazható.”

3. A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga 
Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági 
névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A  rendészeti alapvizsgáról és a  rendészeti szakvizsgáról, a  Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, 
valamint a  rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a  rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 
274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A.  § A  Hszt. 1.  § (1)  bekezdés a)–e) és g)  pontja szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szervvel rendvédelmi 
igazgatási szolgálati jogviszonyban (a továbbiakban: igazgatási jogviszony) álló rendvédelmi igazgatási alkalmazott 
(a továbbiakban: rendvédelmi alkalmazott):
a) rendészeti alapvizsgát tesz, ha az  általa betöltött munkakör felsőfokú iskolai végzettséget vagy érettségi 
végzettséget igényel,
b) rendészeti szakvizsgát tesz a vezetői munkaköre alapján vezetői munkaköri osztályba sorolást megelőzően.”

 (2) Az R1. 2. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„b) munkáltatói jogkör gyakorlója:
ba) a  hivatásos állomány tagja esetében az  állományilletékes parancsnok, más szervhez vezénylés, ügyészi 
szervezethez vezénylés vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre vezénylés esetén a vezénylő szerv vezetője,
bb) a  rendvédelmi alkalmazott esetében a  szervezeti egység vezetője, rendvédelmi érdekből történő kirendelés 
esetén a kirendelés helye szerinti más szerv munkáltatói jogkört gyakorló vezetője,”

 (3) Az R1. 4. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Mentesül a rendészeti alapvizsga megszerzésének kötelezettsége alól, aki)
„h) az  Információs Hivatalban rendvédelmi igazgatási jogviszonyba történő kinevezését követő két éven belül 
közigazgatási alapvizsgát tesz.”

 (4) Az R1. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  hivatásos állomány közigazgatási alap- vagy szakvizsgával, továbbá jogi szakvizsgával rendelkező tagjának 
a  szolgálati viszony létesítését követő egy éven belül, továbbá a  rendvédelmi alkalmazott közigazgatási alap- 
vagy szakvizsgával, továbbá jogi szakvizsgával rendelkező tagjának az  igazgatási jogviszony létesítését követő 
két éven belül csak a  rendészeti alapismeretekből kell vizsgát tennie. Mentesül a  rendészeti alapismeretek 
vizsgarész letételének kötelezettsége alól az, aki közigazgatási alapvizsgával, közigazgatási szakvizsgával vagy 
jogi szakvizsgával rendelkezik, és legalább három éve megszakítás nélkül hivatásos szolgálati viszonyban vagy 
igazgatási jogviszonyban áll.”

 (5) Az R1. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  rendvédelmi feladatokat ellátó szerv − a  Hszt. 45.  § (1)  bekezdése vagy a  287/P.  §-a alapján − a  hivatásos 
állomány tagjának vagy a  rendvédelmi alkalmazottnak a  kinevezési okmányában határozza meg a  rendészeti 
alapvizsga letételének kötelezettségét.”

 (6) Az R1. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  rendészeti alapvizsga számítógépes rendszerben kitöltött vizsgából áll, melynek során a  vizsgázónak egy, 
a  számítógép által véletlenszerűen generált feladatsort kell megoldania. A  rendészeti alapvizsga a  szükséges 
infrastruktúra hiányában papíralapú feladatlapon is teljesíthető. A  rendészeti alapvizsgát a  Rendészeti Vizsgák 
Szabályzatában (a továbbiakban: vizsgaszabályzat) meghatározottak betartásával kell teljesíteni.”

 (7) Az R1. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  rendészeti alapvizsga mindaddig ismételhető, amíg a vizsgázó eredményes vizsgát nem tesz. Ha a vizsgázó 
a 3. § (1) bekezdésében meghatározott időtartamon belül az ismétlővizsgát önhibájából eredményesen letenni nem 
tudja, akkor a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv intézkedik annak megállapítása iránt, hogy a vizsgázó szolgálati 
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viszonya vagy igazgatási jogviszonya törvény erejénél fogva történő megszűnésének a  Hszt. 82.  § (1)  bekezdés 
a) pontjában vagy 288/T. § (5) bekezdésében szereplő törvényi feltétele beállt.”

 (8) Az R1. 10. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) A  közigazgatási szakvizsgával vagy jogi szakvizsgával rendelkező rendvédelmi alkalmazottnak kizárólag 
a rendészeti szakvizsga rendészeti tárgyú választott vizsgatárgyából kell vizsgát tennie.”

 (9) Az R1. 16. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  vizsgafelkészítésen való részvétel kötelező, melynek tartamára a  hivatásos állományba tartozó jelentkező 
számára szolgálatmentességet, a  rendvédelmi alkalmazott jelentkező számára munkavégzési kötelezettség alóli 
mentesítést kell biztosítani. Szolgálatmentességet, valamint munkavégzési kötelezettség alóli mentesítést kell 
biztosítani a vizsgák napjára is.”

 (10) Az R1. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Vizsgabiztosként az  Alapvizsga Vizsgabiztosi Névjegyzékben (a továbbiakban: vizsgabiztosi névjegyzék), 
valamint a vizsgabizottsági névjegyzékben szereplő személy jelölhető ki.”

 (11) Az R1. 28. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A rendészeti alapvizsgára kötelezett rendvédelmi alkalmazott felkészítési díját, első alkalommal a vizsgadíját, 
a  felmerülő szállás- és utazási költségét, valamint a  rendészeti szakvizsgára kötelezett felmerülő szállás- és utazási 
költségét az őt foglalkoztató szerv biztosítja.
(1b) A  rendészeti szakvizsgára kötelezett rendvédelmi alkalmazott felkészítési díját, első alkalommal a  vizsgadíját 
a foglalkoztató szerv biztosítja.”

4. §  Az R1. VII. fejezete a következő 35. §-sal egészül ki:
„35.  § A  rendvédelmi szervnél 2019. január 31-én kormánytisztviselői vagy közalkalmazotti jogviszonyban 
álló dolgozó mentesül a  rendészeti alapismeretek vizsgarész letételének kötelezettsége alól, ha közigazgatási 
alapvizsgával, közigazgatási szakvizsgával vagy jogi szakvizsgával és rendvédelmi szervnél legalább három éve 
megszakítás nélküli jogviszonnyal rendelkezik, vagy a  megszakítás nélküli, hároméves jogviszonyt a  rendészeti 
igazgatási szolgálati jogviszonnyal együtt 2021. január 31-ig eléri.”

5. §  Az R1.
a) 3.  § (1)  bekezdésében az „egy éven belül” szövegrész helyébe az „egy éven belül, ha e  rendelet alapján 

mentességgel nem rendelkezik, a rendvédelmi alkalmazottnak az igazgatási jogviszony létesítését követő két 
éven belül” szöveg,

b) 3.  § (2)  bekezdésében a  „hivatásos állomány tagját” szövegrész helyébe a  „hivatásos állomány tagját és 
a rendvédelmi alkalmazottat” szöveg,

c) 4.  § (1)  bekezdés e)  pontjában a  „hivatásos állománya” szövegrész helyébe a  „hivatásos állománya és 
rendvédelmi alkalmazottja” szöveg,

d) 9.  § (2)  bekezdésében a „hivatásos állomány tagja” szövegrész helyébe a „hivatásos állomány tagja vagy 
a rendvédelmi alkalmazott” szöveg,

e) 10.  § (1a)  bekezdésében a „szolgálati beosztásba” szövegrész helyébe a „szolgálati beosztásba vagy vezetői 
munkakörbe” szöveg,

f ) 16. § (2) bekezdésében a „valamint a 10. § (2) vagy (3) bekezdése” szövegrész helyébe a „valamint a 10. § (2), 
(3) vagy (3b)  bekezdése” szöveg, a „hivatásos állomány tagja” szövegrészek helyébe a „hivatásos állomány 
tagja vagy a rendvédelmi alkalmazott” szöveg,

g) 28. § (1) bekezdésében a „kötelezett” szövegrészek helyébe a „kötelezett hivatásos állományú” szöveg
lép.

4. A nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenységről szóló 389/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet 
módosítása

6. § (1) A nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenységről szóló 389/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 
1. § 1–3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„1. foglalkoztatott: a  kormánytisztviselő, a  köztisztviselő, a  rendvédelmi igazgatási alkalmazott és a  hivatásos 
állomány tagja,
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2. közreműködő szervezet: a  digitális megoldások exportjával és programjának fejlesztésével összefüggő feladatok 
koordinációját ellátó szervezet,
3. más foglalkoztatási jogviszony: kormánytisztviselő esetén a  kormányzati szolgálati jogviszonyon, köztisztviselő 
esetén a  közszolgálati jogviszonyon, hivatásos állomány tagja esetén a  hivatásos szolgálati jogviszonyon, 
a  rendvédelmi igazgatási alkalmazott esetében a  rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyon kívüli minden, 
munkavégzésre irányuló jogviszony,”

 (2) Az R2. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) A nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenység ellátására
a) más foglalkoztatási jogviszony keretében vagy
b) célfeladat ellátásával
kerülhet sor.
(2) A célfeladat ellátásának időtartama a tárgyévben a hat hónapot nem haladhatja meg. A célfeladat eredményes 
végrehajtásáért a céljuttatást a közigazgatási szerv előlegezi meg.
(3) A  célfeladat meghatározása a  munkáltató, valamint a  digitális megoldások exportjával és programjának 
fejlesztésével összefüggő feladatok koordinációját ellátó szervezet közötti megállapodáson alapul. A megállapodás 
tartalmazza különösen a  nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenység meghatározását, a  végrehajtással 
kapcsolatos szabályokat, a végrehajtásban részt vevő foglalkoztatott részére járó díjazást és költségtérítést, valamint 
az elszámolás rendjét.”

 (3) Az R2. 7. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A megállapodás munkáltatóhoz történő benyújtásával egyidejűleg a foglalkoztatott tájékoztatja munkáltatóját arról is, 
hogy a nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenységet)
„a) a  Kttv. 100.  § (1)  bekezdése, a  Hszt. 142.  § (1)  bekezdése vagy a  Hszt. 289/O.  § (1)  bekezdése szerinti alap- és 
pótszabadság igénybevételével kívánja ellátni,
b) – az erre irányuló kérelem munkáltatóhoz történő egyidejű benyújtásával – a Kttv. 113. § (5) bekezdése alapján 
fizetés nélküli szabadság vagy a Hszt. 150. § (4) bekezdése vagy 289/R. § (10) bekezdése alapján illetmény nélküli 
szabadság igénybevételével kívánja ellátni,”

 (4) Az R2. 10. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A munkáltató nyilatkoztatja a foglalkoztatottat, hogy a nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenységet)
„a) a  Kttv. 100.  § (1)  bekezdése, a  Hszt. 142.  § (1)  bekezdése vagy a  289/O.  § (1)  bekezdése szerinti alap- és 
pótszabadság igénybevételével kívánja ellátni,
b) a  Kttv. 113.  § (5)  bekezdése alapján fizetés nélküli szabadság vagy a  Hszt. 150.  § (4)  bekezdése, vagy 289/R.  § 
(10) bekezdése alapján illetmény nélküli szabadság igénybevételével kívánja ellátni,”

 (5) Az R2. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  munkáltató a  célfeladat meghatározásával egyidejűleg dönt arról, hogy a  célfeladatot ellátó szakértő 
részére a  nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenység idejére a  Kttv. 113.  § (5)  bekezdése alapján fizetés 
nélküli szabadságot vagy a  Hszt. 150.  § (4)  bekezdése vagy a  289/R.  § (10)  bekezdése alapján illetmény nélküli 
szabadságot, a Kttv. 79. § l) pontja alapján a munkavégzési kötelezettség vagy a Hszt. 105. § (1) bekezdés h) pontja 
alapján szolgálatteljesítési kötelezettség alóli mentesülést engedélyez, vagy a  foglalkoztatott a  tevékenységet 
alap- és pótszabadsága terhére, esetleg – ha a  szakértői tevékenység ellátása nem érinti a  munkaidőt vagy 
szolgálatteljesítési időt – e jogintézmények alkalmazása nélkül látja el.”

 (6) Az R2. 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a  szakértő a  nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenységet több részletben hat hónapnál hosszabb 
időkeretben látja el, akkor a  (3)  bekezdésben foglaltaktól eltérően a  munkáltató és a  közreműködő szervezet 
legalább hathavonta egyszer elszámol.”

5. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 12/2019. (II. 5.) Korm. rendelete
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § 15. pont a) és b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a a következő 
(13) és (14) bekezdéssel egészül ki:
„(13) Az e § szerinti költségvetési támogatásokra a 95. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha 
a  Kormány egyedi határozatában meghozott támogatási döntésének eredeti célját egyedi határozatában utóbb 
módosítja, a  támogatói okirat tartalmát a  módosított kormányhatározatban foglaltaknak megfelelően módosítani 
kell.
(14) A  (13)  bekezdést a  Kormány egyedi határozatában meghozott támogatási döntését módosító határozatának 
(a továbbiakban: módosító kormányhatározat) megjelenését megelőzően létrejött jogviszonyokra abban az esetben 
kell alkalmazni, ha a kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósítását és a részére támogatási előlegként 
nyújtott költségvetési támogatás felhasználását a módosító kormányhatározat megjelenésének időpontjában még 
nem kezdte meg, amely tényről a  kedvezményezett a  támogató felszólítását követően haladéktalanul, írásban 
köteles nyilatkozni. A  nyilatkozattétel felszólítás ellenére való elmaradása esetén a  támogató a  jogosulatlanul 
igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit alkalmazza.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 25/2019. (II. 5.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f )  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011.  évi CCII.  törvény 18.  § (1)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök 
előterjesztésére –

a magyar és a  dél-koreai felsőoktatási intézmények közötti kapcsolatok kiépítésében betöltött fontos szerepe 
elismeréseként
Chang Choong-Sik, a  dél-koreai Dankook Egyetem volt rektora, a  Dankook Alapítvány igazgatóságának elnöke 
részére,

a Magyarország és Dél-Korea közötti diplomáciai kapcsolatok kialakításában betöltött fontos szerepe elismeréseként
Park Chul-Un, a  Koreai Köztársaság volt államügyekért felelős első minisztere, volt ifjúsági és sportminisztere 
részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 középkeresztje
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2019. január 22.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. január 23.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/00571-2/2019.
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A köztársasági elnök 26/2019. (II. 5.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére 
tekintettel dr. Gecse Istvánnét 2019. június 29-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2019. január 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00342-2/2019.

A köztársasági elnök 27/2019. (II. 5.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti 
kérelmére tekintettel dr. Sinkuné dr. Földvári Máriát 2019. május 31-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2019. január 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00342-3/2019.

A köztársasági elnök 28/2019. (II. 5.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Jurkinya Richárdot 
a 2019. február 1. napjától 2022. január 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2019. január 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00342-4/2019.
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A köztársasági elnök 29/2019. (II. 5.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Puskás Csillát 
a 2019. február 1. napjától 2022. január 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2019. január 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00342-5/2019.

A köztársasági elnök 30/2019. (II. 5.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Viszlai Máriát 
a 2019. február 1. napjától 2022. január 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2019. január 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00342-6/2019.

A Kormány 1019/2019. (II. 5.) Korm. határozata
a Rómer Flóris Terv megvalósítását elősegítő forrás növeléséről, valamint további szükséges intézkedésekről

 1. A Kormány
a) elfogadja a Teleki László Alapítvány 2017. évi beszámolóját a Rómer Flóris Terv keretén belül a határon túli 

magyar vonatkozású épített kulturális örökség értékeinek feltárásáról, megóvásáról, megismertetéséről;
b) egyetért a  határon túli magyar vonatkozású kulturális örökség megismerésének, megóvásának és 

megismertetésének folytatása érdekében a  Rómer Flóris Terv megvalósítását célzó támogatás összegének 
növelésével;

c) felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával gondoskodjon 
–  a  kifizetéshez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt mindösszesen –  
250 500 000 forint forrás biztosításáról egyszeri jelleggel a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 
szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
1. Célelőirányzatok alcím, 50. Határontúli műemlék-felújítási program jogcímcsoport javára;
Felelős: pénzügyminiszter 

Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2019. szeptember 15.
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d) felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  Rómer Flóris Terv megvalósítására a  2020. költségvetési évtől 
kezdődően, tartós bázisba épülő jelleggel – a  kifizetéshez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és 
kincstári díjakkal együtt – mindösszesen 500 000 000 forint forrást biztosítson a  Miniszterelnökség fejezet 
költségvetésében;
Felelős: pénzügyminiszter 

Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a 2020. évi központi költségvetés tervezése során

e) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Rómer Flóris Terv lebonyolításával összefüggő, továbbá 
szakmai minőségbiztosítási és egyéb feladatainak ellátása céljára biztosítson a Teleki László Alapítvány számára 
a Rómer Flóris Terv végrehajtására rendelkezésre álló forrásból a 2019. évre 35 000 000 forintot;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal

f ) felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy 2020-tól a  Rómer Flóris Terv lebonyolításával 
összefüggő, továbbá szakmai minőségbiztosítási és egyéb feladatainak ellátása céljára biztosítson a  Teleki 
László Alapítvány számára a Rómer Flóris Terv végrehajtására rendelkezésre álló forrásból 7%-ot.
Felelős: pénzügyminiszter 

Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a 2020. évi központi költségvetés tervezésekor

 2. A Rómer Flóris Terv megvalósítását elősegítő bíráló bizottságról szóló 1550/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat 2. pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A Bizottság elnökét a kulturális örökség védelméért felelős miniszter jelöli ki.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1020/2019. (II. 5.) Korm. határozata
állami tulajdonban álló ingatlan Piarista Rend Magyar Tartománya részére történő ingyenes tulajdonba 
adásáról

A Kormány
 1.  az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés g) pontjában, valamint a 36. § (3) bekezdésében 

biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Magyar Állam tulajdonában álló Göd, belterület 263 helyrajzi számú, 
kivett táborhely megnevezésű, 7929 m2 területű ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) tulajdonjoga hitéleti és oktatási 
feladatok ellátásának elősegítése céljából, ingyenesen a  Piarista Rend Magyar Tartományának (a  továbbiakban: 
Egyházi jogi személy) tulajdonába kerüljön;

 2.  felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zártkörűen működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: MNV Zrt.) útján tegye meg a  szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a  tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződés 
(a továbbiakban: Szerződés) az Egyházi jogi személlyel megkötésre kerüljön;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a közzétételt követő 6 hónapon belül

 3.  felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a  Szerződés – a  tulajdonátruházási szerződésekre vonatkozó általános jogszabályi 
követelményeken túlmenően – tartalmazza, hogy
a) mennyi az Ingatlan tulajdonosi joggyakorló által megállapított forgalmi értéke,
b) az Egyházi jogi személy az Ingatlant terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja, ideértve az esetlegesen 

felmerülő általános forgalmi adó megtérítését is,
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c) az Egyházi jogi személy – szükség esetén – saját költségvetése terhére vállalja az  Ingatlan környezeti 
állapotának felmérését, kármentesítését, illetve ha az  Ingatlanon tervezett tevékenység engedélyköteles, 
akkor a szükséges engedélyek megszerzését,

d) az Egyházi jogi személy a  nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a  továbbiakban: Nvtv.) 
13.  § (4)  bekezdés b)  pontjában meghatározott, az  átruházott vagyon hasznosításáról szóló beszámolási 
kötelezettségének – a Szerződés hatálybalépését követő évtől kezdődően – minden év december 31. napjáig 
írásban tesz eleget,

e) amennyiben az Egyházi jogi személy a d) alpontban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az a) alpont 
szerinti bruttó forgalmi érték 5 százalékát, mint késedelmi kötbért köteles az  MNV Zrt. erre vonatkozó 
felhívásának kézhezvételétől számított 30 napon belül megfizetni,

f ) az Ingatlant az  Nvtv. 13.  § (4)  bekezdés a)  pontja szerint az  Egyházi jogi személy a  jelen határozatban 
és a  Szerződésben az  adott ingatlanra megjelölt hasznosítási célnak megfelelően köteles használni és 
hasznosítani,

g) ha az  Egyházi jogi személy az  f )  alpontban foglalt kötelezettségeinek részben vagy egészben nem 
tesz eleget, az  MNV Zrt. az  Nvtv. 13.  § (7) és (8)  bekezdésének megfelelően jár el azzal, hogy az  Egyházi 
jogi személy a  nemteljesítési kötbért köteles a  felszólítás kézhezvételétől számított 60 napon belül az   
MNV Zrt.-nek megfizetni;
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a közzétételt követő 6 hónapon belül

 4.  felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a  Szerződés megkötésére kizárólag abban az  esetben kerüljön sor, ha az  Egyházi jogi 
személy a  Szerződés általa történő aláírásának időpontjában az  adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 
260.  §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban nyilvántartott köztartozásmentes adózónak minősül, és 
a tulajdonosi joggyakorlóval szemben lejárt tartozással nem rendelkezik, és a köztartozásmentes adózói minőséget 
az Egyházi jogi személy az állami adó- és vámhatóság által 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a közzétételt követő 6 hónapon belül

  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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