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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 7/2019. (IV. 2.) EMMI rendelete
a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási 
támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról 
szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
64.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a  következőket 
rendelem el:

1. §  A törzskönyvezett gyógyszerek és a  különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási 
támogatásba való befogadásának szempontjairól és a  befogadás vagy a  támogatás megváltoztatásáról szóló 
32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 7/2019. (IV. 2.) EMMI rendelethez

 1.  Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat A10AB megjelölésű sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ATC  ATC MEGNEVEZÉS 

 TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK

 NORMATÍV   

KÜLÖN 

KERET) 

 

0% 25% 55% 80% EMELT

INDI- 

KÁCIÓ- 

HOZ 

KÖTÖTT

 KIEMELT

INDI- 

KÁCIÓ- 

HOZ 

KÖTÖTT

 ÉRTÉK 

NÉLKÜL

 ÁTLA- 

GON 

ALULI

 ÁTLA- 

GOS

 ÁTLA- 

GON 

FELÜLI

„

 A10AB gyors hatású insulinok  X   X  X X  
”

 2.  Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat G02CX megjelölésű sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ATC  ATC MEGNEVEZÉS 

 TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK

 NORMATÍV   

KÜLÖN 

KERET) 

 

0% 25% 55% 80% EMELT

INDI- 

KÁCIÓ- 

HOZ 

KÖTÖTT

 KIEMELT

INDI- 

KÁCIÓ- 

HOZ 

KÖTÖTT

 ÉRTÉK 

NÉLKÜL

 ÁTLA- 

GON 

ALULI

 ÁTLA- 

GOS

 ÁTLA- 

GON 

FELÜLI

„

G02CX egyéb nőgyógyászati szerek X       
”
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 3.  Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat G03GA megjelölésű sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ATC  ATC MEGNEVEZÉS 

 TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK

 NORMATÍV   

KÜLÖN 

KERET) 

 

0% 25% 55% 80% EMELT

INDI- 

KÁCIÓ- 

HOZ 

KÖTÖTT

 KIEMELT

INDI- 

KÁCIÓ- 

HOZ 

KÖTÖTT

 ÉRTÉK 

NÉLKÜL

 ÁTLA- 

GON 

ALULI

 ÁTLA- 

GOS

 ÁTLA- 

GON 

FELÜLI

„

G03GA gonadotropinok  X  X  X  X  
”

 4.  Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat J05AB megjelölésű sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ATC  ATC MEGNEVEZÉS 

 TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK

 NORMATÍV   

KÜLÖN 

KERET) 

 

0% 25% 55% 80% EMELT

INDI- 

KÁCIÓ- 

HOZ 

KÖTÖTT

 KIEMELT

INDI- 

KÁCIÓ- 

HOZ 

KÖTÖTT

 ÉRTÉK 

NÉLKÜL

 ÁTLA- 

GON 

ALULI

 ÁTLA- 

GOS

 ÁTLA- 

GON 

FELÜLI

„

J05AB
nucleosidok és nucleotidok, a reverz 
transzkriptáz gátlók kivételével

 X  X   X  X  X

”
 5.  Az  R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat V06D   ATC kódú, „tápszerek” ATC megnevezésű sora helyébe 

a következő rendelkezés lép:

(ATC  ATC MEGNEVEZÉS 

 TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK

 NORMATÍV   

KÜLÖN 

KERET) 

 

0% 25% 55% 80% EMELT

INDI- 

KÁCIÓ- 

HOZ 

KÖTÖTT

 KIEMELT

INDI- 

KÁCIÓ- 

HOZ 

KÖTÖTT

 ÉRTÉK 

NÉLKÜL

 ÁTLA- 

GON 

ALULI

 ÁTLA- 

GOS

 ÁTLA- 

GON 

FELÜLI

„

V06D tápszerek  X  X X  X  X  
”

 6.  Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat A10BH megjelölésű sorát követően a következő sorokkal egészül ki:

(ATC  ATC MEGNEVEZÉS 

 TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK

 NORMATÍV   

KÜLÖN 

KERET) 

 

0% 25% 55% 80% EMELT

INDI- 

KÁCIÓ- 

HOZ 

KÖTÖTT

 KIEMELT

INDI- 

KÁCIÓ- 

HOZ 

KÖTÖTT

 ÉRTÉK 

NÉLKÜL

 ÁTLA- 

GON 

ALULI

 ÁTLA- 

GOS

 ÁTLA- 

GON 

FELÜLI

„

 A10BJ glükagon-szerű peptid-1 (GLP-1) analógok X X   

 A10BK
nátrium-glükóz ko-transzporter 2 (SGLT2) 
inhibitorok

X X   

”
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 7.  Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat D02AA megjelölésű sorát követően a következő sorokkal egészül ki:

(ATC  ATC MEGNEVEZÉS 

 TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK

 NORMATÍV   

KÜLÖN 

KERET) 

 

0% 25% 55% 80% EMELT

INDI- 

KÁCIÓ- 

HOZ 

KÖTÖTT

 KIEMELT

INDI- 

KÁCIÓ- 

HOZ 

KÖTÖTT

 ÉRTÉK 

NÉLKÜL

 ÁTLA- 

GON 

ALULI

 ÁTLA- 

GOS

 ÁTLA- 

GON 

FELÜLI

„

 D02AC lágy paraffin és zsírtermékek X X  

 D02AF szalicilsav készítmények X X  
”

 8.  Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat G03CB megjelölésű sorát követően a következő sorral egészül ki:

(ATC  ATC MEGNEVEZÉS 

 TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK

 NORMATÍV   

KÜLÖN 

KERET) 

 

0% 25% 55% 80% EMELT

INDI- 

KÁCIÓ- 

HOZ 

KÖTÖTT

 KIEMELT

INDI- 

KÁCIÓ- 

HOZ 

KÖTÖTT

 ÉRTÉK 

NÉLKÜL

 ÁTLA- 

GON 

ALULI

 ÁTLA- 

GOS

 ÁTLA- 

GON 

FELÜLI

„

 G03CX egyéb ösztrogének X X      
”

 9.  Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat J05AH megjelölésű sorát követően a következő sorral egészül ki:

(ATC  ATC MEGNEVEZÉS 

 TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK

 NORMATÍV   

KÜLÖN 

KERET) 

 

0% 25% 55% 80% EMELT

INDI- 

KÁCIÓ- 

HOZ 

KÖTÖTT

 KIEMELT

INDI- 

KÁCIÓ- 

HOZ 

KÖTÖTT

 ÉRTÉK 

NÉLKÜL

 ÁTLA- 

GON 

ALULI

 ÁTLA- 

GOS

 ÁTLA- 

GON 

FELÜLI

„

 J05AP
vírusellenes szerek HCV fertőzések 
kezelésére

X X

”
 10.  Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat N02AG megjelölésű sorát követően a következő sorral egészül ki:

(ATC  ATC MEGNEVEZÉS 

 TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK

 NORMATÍV   

KÜLÖN 

KERET) 

 

0% 25% 55% 80% EMELT

INDI- 

KÁCIÓ- 

HOZ 

KÖTÖTT

 KIEMELT

INDI- 

KÁCIÓ- 

HOZ 

KÖTÖTT

 ÉRTÉK 

NÉLKÜL

 ÁTLA- 

GON 

ALULI

 ÁTLA- 

GOS

 ÁTLA- 

GON 

FELÜLI

„

 N02AJ
opioidok kombinációja nem-opioid 
fájdalomcsillapítókkal

X  X    X  

”
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 12/2019. (IV. 2.) OGY határozata
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 
5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról*

 1.  Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) 
OGY határozat 2. pontja a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés a Törvényalkotási bizottságba

Hegedűs Lorántné (független) korábban megüresedett helyére
Dr. Gyüre Csabát (Jobbik),

Dr. Tóth Bertalan (MSZP) korábban megüresedett helyére
Tóbiás Józsefet (MSZP)

a bizottság tagjává megválasztja.

 2.  Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Szabó Sándor s. k., Dr. Szűcs Lajos s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 13/2019. (IV. 2.) OGY határozata
az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozatnak a lelkiismereti és 
vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 
2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló 2018. évi CXXXII. törvénnyel összefüggő módosításáról**

1. §  Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a  továbbiakban: HHSZ) 67. alcíme 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„67. Az Országgyűlés feladat- és hatáskörébe tartozó, egyházakkal kapcsolatos eljárások
103.  § A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az  egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 
jogállásáról szóló törvény szerinti, az állam által bejegyzett egyházzal kötött átfogó együttműködési megállapodás 
(a  továbbiakban ezen alcím alkalmazásában: átfogó megállapodás) kihirdetéséről, továbbá a  bevett egyházak 
felsorolásának módosításáról szóló törvényjavaslattal kapcsolatos eljárásban a  határozati házszabályi 
rendelkezéseket az ezen alcímben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.
104.  § (1) A  103.  § szerinti törvényjavaslat benyújtása esetén a  vallásügyekkel foglalkozó bizottság jár el kijelölt 
bizottságként.
(2) A  törvényjavaslatnak az  átfogó megállapodást tartalmazó részéhez módosító javaslatot nem lehet benyújtani. 
Ha az átfogó megállapodás benyújtott szövege elírás vagy helyesírási hiba miatt eltér az átfogó megállapodás aláírt 
szövegétől, az elírás vagy helyesírási hiba javítását célzó helyesbítési javaslat (a továbbiakban: helyesbítési javaslat) 
nyújtható be.

 * A határozatot az Országgyűlés a 2019. április 1-jei ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyűlés a 2019. április 1-jei ülésnapján fogadta el.
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(3) A  (2)  bekezdés szerinti helyesbítési javaslatot a  törvényjavaslat előterjesztője nyújthatja be a  zárószavazás 
megkezdéséig.
(4) A (2) bekezdés szerinti helyesbítési javaslatban nem kell tárgyaló bizottságot megjelölni, bizottság a helyesbítési 
javaslatot nem tárgyalja.
(5) A  helyesbítési javaslatról nem kell szavazni, azt az  ülést vezető elnök − tartalmának összefoglalásával − 
a zárószavazás megkezdése előtt bejelenti.
(6) Az  ezen alcím szerint tárgyalt törvényjavaslathoz nem nyújtható be a  42.  § a) és b)  pontja szerinti módosító 
javaslat.
105.  § Ha a  törvényjavaslatot érintően nincs vitához kapcsolódó bizottság, és módosító javaslat benyújtására 
sem került sor, az  általános vitát a  zárószavazás követi, kivéve, ha a  kijelölt bizottság − legkésőbb azon ülésnap 
megnyitása előtt egy órával, amely ülésnap napirendjén vagy tervezett napirendjén a törvényjavaslat zárószavazása 
szerepel − úgy nyilatkozik, hogy a törvényjavaslatról kijelölt bizottságként részletes vitát kíván folytatni.
106.  § A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az  egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 
jogállásáról szóló törvény szerinti, a  bevett egyházzal kötött megállapodás kihirdetésével, továbbá az  átfogó 
megállapodás módosításával, valamint a  kizárólag a  bevett egyház törvényben meghatározott okok miatti 
megszűnésével kapcsolatos törvényjavaslat tárgyalására is ezen alcím rendelkezéseit kell alkalmazni.”

2. §  A HHSZ 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §  Ez a határozat 2019. április 15-én lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Dr. Lukács László György s. k., Móring József Attila s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

1. melléklet a 13/2019. (IV. 2.) OGY határozathoz

 1.  A HHSZ 2. melléklet 87. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Országgyűlés iromány-nyilvántartásában szereplő nem önálló indítványok)
„87. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat /45. § (5) bekezdése, 92. § (6) bekezdése/”

 2.  A HHSZ 2. melléklete a következő 42a. ponttal egészül ki:
(Az Országgyűlés iromány-nyilvántartásában szereplő nem önálló indítványok)
„42a. Helyesbítési javaslat /104. § (2) bekezdése/”
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A Kormány 1177/2019. (IV. 2.) Korm. határozata
az Afrika stratégiáról

A Kormány
  1. szubszaharai térséggel kapcsolatos külgazdasági és külpolitikájának alapvetése, hogy az  onnan érkező migrációt 

az  egyes országok gazdaságának fejlesztésével, munkahelyek teremtésével, a  megélhetés helyben történő 
biztosításával lehet hatékonyan kezelni; ezért egyetért azzal, hogy új alapokra szükséges helyezni Magyarország 
külpolitikai és külgazdasági jelenlétét az afrikai kontinensen, különös tekintettel a szubszaharai régióra;

  2. az 1. pontban foglalt céloknak megfelelően felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az érintett társtárcák 
bevonásával tekintse át Magyarország és a  régió országai közötti – különösen szerződéses – kapcsolatokat, azok 
dinamizálása és bővítése érdekében;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2019. június 30.

  3. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával folytasson le vizsgálatot 
a  szubszaharai régióba exportáló vagy beruházó, illetve ezt megcélzó hazai vállalkozások – különösen a  Kiemelt 
Exportőr Partnerség Program résztvevői – körében arról, hogy milyen adminisztratív és technikai akadályokkal 
szembesülnek az export vagy beruházási tevékenységük során;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 
pénzügyminiszter

Határidő: 2019. június 30.
  4. a 3.  pontban foglalt vizsgálat eredményei alapján felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  így 

azonosított akadályok lebontásáról az érintett kormányzatokkal egyeztetést folytasson le;
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 

pénzügyminiszter
Határidő: 2019. szeptember 30.

  5. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy évente dolgozzon ki és terjesszen elő koncepciót a  Kormány 
számára Magyarország szubszaharai Afrikában megvalósítandó nemzetközi fejlesztési – így különösen 
a  vízgazdálkodás, az  infrastruktúra-fejlesztés, a  biztonság, a  kiberbiztonság, a  mezőgazdaság, az  egészségügy és 
az orvostechnológia ágazataiban megvalósítandó – projektjeire;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2020-tól minden év március 31.

  6. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy vizsgálja meg a  szubszaharai reláció vonatkozásában kötött 
segélyhitelprogramok indításának a  lehetőségét – az  előkészítés alatt álló kötött segélyhitel-koncepcióval 
összhangban –, és készítsen előterjesztést a  kapcsolódó feladatok, valamint a  várható költségek forrásigényének 
bemutatásával, különös tekintettel a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Eximbank) 
gazdálkodására vonatkozó hatásokra;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2019. május 31.

  7. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy vizsgálja meg a  magyar vállalkozások szubszaharai befektetését 
támogató program elindításának szükségességét és annak forrásigényét, és készítsen előterjesztést a  kapcsolódó 
feladatok, ezek ütemezése és a költségek forrásigényének bemutatásával;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2019. június 30., majd ezt követően évente

  8. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszterrel és az emberi 
erőforrások miniszterével együttműködésben mérje fel azokat a  szakképzési, felnőttképzési és felsőoktatási 
kapacitásokat, melyek vállalati együttműködésben a szubszaharai régió felé felajánlhatók, és készítsen előterjesztést 
a kapcsolódó feladatok, ezek ütemezése és a költségek forrásigényének bemutatásával;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2019. szeptember 30.
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  9. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  emberi erőforrások miniszterével, az  innovációért és 
technológiáért felelős miniszterrel, az  agrárminiszterrel, továbbá a  pénzügyminiszterrel együttműködésben 
dolgozzon ki egy olyan programot a  Stipendium Hungaricum programban részt vevő hallgatók és a  hazai 
nagyvállalatok – különösen a  Kiemelt Exportőr Partnerségi Programban részt vevő és együttműködésre nyitott 
vállalatok – között, mely biztosítja, hogy a Stipendium Hungaricum programban részt vevő hallgatók megismerjék 
a tanulmányaik szempontjából releváns hazai vállalatokat, és készítsen előterjesztést a kapcsolódó feladatok, ezek 
ütemezése és a költségek forrásigényének bemutatásával;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere 
innovációért és technológiáért felelős miniszter 
agrárminiszter 
pénzügyminiszter

Határidő: 2019. szeptember 30.
 10. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az agrárminiszterrel, az emberi erőforrások miniszterével, valamint 

az innovációért és technológiáért felelős miniszterrel együttműködve vizsgálja meg az Afrikába irányuló exporthoz 
kapcsolódó forgalomba hozatali engedélyeztetési, ellenőrzési és tanúsítási eljárások jogszabályi környezetét, 
valamint hatósági gyakorlatot, és amennyiben szükséges, tegyen javaslatot azok egyszerűsítésére;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 
agrárminiszter 
emberi erőforrások minisztere 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2019. június 30.
 11. felhívja az  agrárminisztert, hogy a  külgazdasági és külügyminiszter és a  pénzügyminiszter bevonásával készítsen 

előterjesztést a következő feladatok ellátásáról, a feladatok ütemezésének és forrásigényének bemutatásával
a) termékminták kijuttatásának támogatása,
b) magyar mintafarmok kialakítása,
c) akcelerátor központ létrehozása 2 helyszínen, legalább 3-3 vállalkozás piacra jutásának elősegítése céljából;

Felelős: agrárminiszter 
külgazdasági és külügyminiszter 
pénzügyminiszter

Határidő: 2019. június 30.
 12. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  agrárminiszter, a  honvédelmi miniszter, az  innovációért 

és technológiáért felelős miniszter, valamint a  pénzügyminiszter bevonásával vizsgálja meg a  térségbeli 
szakdiplomata- és diplomatahálózat bővítésének, különösen egy elefántcsontparti külgazdasági attasé álláshely 
létesítésének lehetőségét, mérje fel annak költségigényét, és készítsen előterjesztést a kapcsolódó feladatok, ezek 
ütemezése és a költségek forrásigényének bemutatásával;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 
agrárminiszter 
honvédelmi miniszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: 2019. június 30.
 13. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy készítse elő egy átfogó, közös kormányközi együttműködési 

bizottság létrehozását célzó megállapodás aláírását a Dél-afrikai Köztársasággal;
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2019. december 31.
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 14. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere, az  agrárminiszter és 
a  pénzügyminiszter bevonásával vizsgálja meg a  szubszaharai Afrika-tanulmányokkal foglalkozó magyarországi 
kutatóműhelyek, felsőoktatási képzések helyzetét, tegyen javaslatot az  ilyen képzéseket támogató intézkedések 
megtételére, és készítsen előterjesztést a  kapcsolódó feladatok, ezek ütemezése és a  költségek forrásigényének 
bemutatásával;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere 
agrárminiszter 
pénzügyminiszter

Határidő: 2019. június 30.
 15. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy vizsgálja meg, hogy a  szubszaharai Afrikában hazánknál 

intenzívebb gazdasági jelenléttel és nagyobb helyismerettel bíró országokkal (így különösen Portugália, 
Németország, Marokkó, Egyiptom, Izrael, Törökország, Amerikai Egyesült Államok) és a  szubszaharai országokkal 
milyen háromoldalú együttműködés alakítható ki, továbbá mely nemzetközi szervezetekkel tud Magyarország 
közösen, támogatóan fellépni a szubszaharai Afrikában, és a vizsgálat eredményéről készítsen jelentést a Kormány 
részére;

Felelős:  külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:  2019. augusztus 31.

 16. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert annak vizsgálatára, hogy a  15.  pontban jelzett országokban működő 
multinacionális vállalatokkal milyen beszállítói együttműködés alakítható ki, amely tovább növelné a  közvetett 
exportot Afrikába, és a vizsgálat eredményéről jelentést készítsen a Kormány részére;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2019. augusztus 31.

 17. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert és a honvédelmi minisztert, hogy vizsgálják meg az afrikai szubszaharai 
béketámogató és képzési műveletekben, missziókban való magyar katonai részvétel lehetőségeit, és tegyenek 
javaslatot – Magyarország biztonságpolitikai és migrációval kapcsolatos álláspontjára figyelemmel – a  magyar 
jelenlét erősítésének lehetőségeire, valamint – a vizsgálat eredményének függvényében – készítsenek előterjesztést 
a kapcsolódó feladatokról, ezek ütemezéséről és a jelentkező forrásigényekről;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 
honvédelmi miniszter

Határidő: 2019. december 31.
 18. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, a  honvédelmi minisztert, a  Miniszterelnökséget vezető minisztert 

és a  belügyminisztert, hogy vizsgálják meg, milyen katonai, védelempolitikai, határvédelmi ismeretek átadását 
szolgáló képzések valósíthatóak meg Magyarországon a  szubszaharai afrikai országok számára, mely relációkban 
lehet és indokolt a  kétoldalú katonai, védelmi, határvédelmi együttműködés erősítése, valamint a  tisztképzési 
programok indítása, továbbá készítsenek előterjesztést a  kapcsolódó feladatok, ezek ütemezése és a  költségek 
forrásigényének bemutatásával;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 
honvédelmi miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
belügyminiszter

Határidő: 2019. augusztus 31.
 19. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  belügyminiszter bevonásával vizsgálja meg, mely relációkban 

indokolt a  hatékony vízgazdálkodási rendszerek kialakítása kapcsán a  kétoldalú együttműködés erősítése, és 
készítsen erre vonatkozó koncepciót;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: 2019. december 31.
 20. egyetért azzal, hogy a  stratégia és Magyarország afrikai tevékenységének népszerűsítése érdekében kétévente 

kerüljön megrendezésre a Budapest Afrika Fórum (a továbbiakban: Fórum);



1864 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 56. szám 

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 Kft.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

 21. a 20.  pontban foglaltak érdekében felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Fórummal kapcsolatos 
kiadásokat a  2020. évtől a  2020. évi központi költségvetés Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetében 
megtervezze;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: a 2020. évi központi költségvetés tervezése során, illetve kétévente a  központi költségvetés 

tervezése során
 22. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  üzleti, a  tudományos, a  civil és a  közszféra illetékes 

képviselőinek meghívásával alakítsa meg a magyar–szubszaharai afrikai kapcsolatokkal foglalkozó – a kormányzati 
igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálya alá nem tartozó – tanácsadó csoportot.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2019. augusztus 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 36/2019. (IV. 2.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti védelmi együttműködésről 
szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a külgazdasági és külügyminiszter és az igazságügyi miniszter együttes előterjesztése alapján
 1. felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Magyarország Kormánya és 

az  Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti védelmi együttműködésről szóló megállapodás (a  továbbiakban: 
Megállapodás) szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;

 2. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges 
meghatalmazási okiratot adja ki;

 3. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, valamint az  igazságügyi minisztert, hogy a  Megállapodás 
kihirdetéséről szóló törvény tervezetét a  Megállapodás szövegének végleges megállapítását követően terjesszék 
a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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