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II. Törvények

2019. évi LXXIV. törvény
„A terrorizmushoz vezető radikalizáció megelőzése: regionális politikai válaszok és kockázatcsökkentés” 
című regionális konferenciáról szóló, levélváltás útján létrejövő megállapodás kihirdetéséről*

1. §  Az Országgyűlés e  törvénnyel felhatalmazást ad „A  terrorizmushoz vezető radikalizáció megelőzése: regionális 
politikai válaszok és kockázatcsökkentés” című regionális konferenciáról szóló, a  Magyarország Kormánya 
és az  ENSZ  Terrorizmus Ellenes Hivatala között levélváltás útján létrejövő megállapodás (a  továbbiakban 
Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. §  Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § (1) Az Egyesült Nemzetek Szervezete levelének angol nyelvű hiteles szövegét az 1. melléklet tartalmazza.
 (2) Az Egyesült Nemzetek Szervezete levelének magyar nyelvű hivatalos fordítását a 2. melléklet tartalmazza.
 (3) Magyarország válaszlevelének angol nyelvű hiteles szövegét a 3. melléklet tartalmazza.
 (4) Magyarország válaszlevelének a magyar nyelvű hivatalos fordítását a 4. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. §, a 3. §, és az 1–4. melléklet a Megállapodás 15. pontjában meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) A Megállapodás, a 2. §, a 3. §, az 1–4. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter 

annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

5. §  Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2019. évi LXXIV. törvényhez

Her Excellency
Mrs. Katalin Annamária Bogyay
Permanent Representative of Hungary
to the United Nations
New York

Excellency,         9 September 2019

 1. I have the  honour to refer to your correspondence of 25 January 2019, in which the  Government of Hungary 
expressed its readiness to host a Regional Conference under the theme “Prevention of Radicalization to Terrorism: 
Regional Policy Responses and Risk Mitigation”. (hereafter referred to as “the Conference”), which brings together 
States from Europe, and which will be held in Budapest, Hungary from 7 to 8 November 2019.

 2. The United Nations, represented by the Office of Counter-Terrorism (hereinafter “the United Nations”), will organize 
this Conference in cooperation with the Government of Hungary, and would like to take this opportunity to express 
its gratitude to the Government of Hungary for its offer to host the aforementioned Conference.

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. október 21-i ülésnapján fogadta el.
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 3. The Conference will be convened in follow-up to the  first United Nations High-Level Conference of Heads 
of Counter-Terrorism Agencies of Member States held on 28–29 June 2018 in New York, under the  theme of 
“Strengthening International Cooperation to combat the Evolving Threat of Terrorism” and planned in the lead-up 
to the  second High-Level Conference of Heads of Counter-Terrorism Agencies of Member States, to be held in 
June 2020. The Conference will also afford participating countries to consider the  practical implementation of 
relevant aspects of the  United Nations Global Counter-Terrorism Strategy, in particular its third pillar on building 
states’ capacity and strengthening the  role of the United Nations, as well as relevant Security Council resolutions. 
The outcome of the  Conference will be documented and presented at the  second United Nations High-Level 
Conference.

 4. It is understood that approximately 130 participants, which would include government experts from Member States 
of Europe, representatives from international and regional organizations and non-governmental organizations and 
officials of the  United Nations, are attending the  Conference. A  more detailed list of participating Member States 
and regional organization is provided in Appendix I attached herewith.

 5. The Conference will be attended by the  following participants invited jointly by the Government of Hungary and 
the United Nations:
a) Up to two (2) representatives from invited Member States;
b) Up to two (2) representatives from invited international, regional and sub-regional organizations;
c) Up to three (3) representatives from each relevant United Nations entity and one representative from 

the Inter-Parliamentary Union;
d) Representatives from invited academic, non-governmental, and private sector organizations and institutions.

 6. The total number of participants will be approximately 130. The list of participants will be determined jointly prior to 
the holding of the Conference.

 7. The Conference will be conducted in English.
 8. The United Nations will be responsible for:

a) Planning the  Conference and preparing the  appropriate documentation in coordination with 
the Government of Hungary, including invitations, concept note and agenda;

b) Coordinating the participation and contribution from other United Nations entities;
c) Preparing a Conference report, in consultation with the Government of Hungary; and
d) Arranging and covering the cost of travel, accommodation, and daily subsistence allowance of staff members 

of the United Nations Office of Counter-Terrorism,
e) Arranging and covering the cost of travel, accommodation and daily subsistence allowance of participants 

specified in paragraph 5(c) as determined by the United Nations.
 9. The Government will be responsible for:

a) Nominating national participants for the Conference, including a focal point at the Ministry of Foreign Affairs;
b) Procuring and covering the  cost of the  venue and necessary facilities for the  Conference, equipped with 

audio devices and power point equipment;
c) Providing office supplies, stationery and office equipment including computers, a printer, photocopier and 

projects;
d) Procuring and covering the  cost of hospitality (e.g., meals, coffee breaks and refreshments) throughout 

the Conference;
e) Nominating a focal point for security matters;
f ) Assisting on the issuance of visas as may be required for participants traveling to Hungary to participate in 

the Conference; and
g) Arranging and covering the costs of air tickets and accommodation for representatives that will be invited 

as chairs, keynote speakers and panellists for each of the three sessions.
 10. The cost of participation for those not covered under paragraphs 8 and 9, including air travel, accommodation, and 

any other costs incurred, will be the responsibility of those individual participants or their respective organizations.
 11. I wish to propose that the following terms shall apply to the Conference:

a) (i) The Convention on the  Privileges and Immunities of the  United Nations adopted by the  General 
Assembly on 13 February 1946 (“the Convention”), to which Hungary is a party, shall be applicable 
in respect to the  Conference. In particular, representatives of States shall enjoy the  privileges and 
immunities accorded under Article IV of the Convention. The participants shall enjoy the privileges 
and immunities accorded to experts on mission for the  United Nations under articles VI and VII 
of the  Convention. Officials of the  United Nations participating in or performing functions in 
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connection with the Conference shall enjoy the privileges and immunities provided under articles V 
and VII of the Convention. Officials of the Specialized Agencies participating in the Conference shall 
be accorded the  privileges and immunities provided under Articles VI and VIII of the  Convention 
on the  Privileges and Immunities of the  Specialized Agencies, adopted by the  General Assembly 
on 21 November 1947;

(ii) Without prejudice to the  provisions of the  Convention, all participants and persons performing 
functions in connection with the  Conference shall enjoy such privileges and immunities, facilities 
and courtesies as are necessary for the independent exercise of their functions in connection with 
the Conference;

(iii) Personnel provided by the Government pursuant to this Agreement shall enjoy immunity from legal 
process in respect of words spoken or written or any act performed by them in their official capacity 
in connection with the Conference.

(b) All participants and all persons performing functions in connection with the Conference shall have the right 
to unimpeded entry and exit from Hungary. Visas and entry permits, where required, shall be granted free of 
charge. When applications are made four weeks before the opening of the Conference, visas shall be granted 
not later than two weeks before the  opening of the  Conference. If the  application is made less than four 
weeks before the opening, visas shall be granted as speedily as possible, and not later than three days before 
the opening. Exit permits, where required, shall be granted free of charge, as speedily as possible, and in any 
case not later than three days before the closing of the Conference.

 12. The Government shall furnish such police protection as may be required to ensure the  effective functioning 
of the  Conference in an atmosphere of security and tranquillity, free from interference of any kind. While such 
police services shall be under the  direct supervision and control of a  designated senior officer provided by 
the Government, this Officer shall work in close cooperation with a designated senior official of the United Nations. 
Contact information of the  designated security officers from the  United Nations and the  Government will be 
exchanged at latest 10 days before the first day of the Conference.

 13. The Government shall be responsible for dealing with any action, claim or other demand against the United Nations 
or its officials and arising out of:
(a) Injury to persons or damage to or loss of property in the Conference premises that are provided by or are 

under the control of the Government for the Conference;
(b) Injury to persons or damage to or loss of property caused by, or incurred in using the transportation services 

provided by or under the control of the Government;
(c) The employment for the Conference of personnel provided or arranged by the Government;
And the Government shall indemnify and hold harmless the United Nations and its officials in respect of any such 
action, claim or other demand.

 14. Any dispute concerning the  interpretation or implementation of this Agreement, except for a  dispute subject 
to Section 30 of the  Convention or to any other applicable agreement, shall, unless the  parties otherwise agree, 
be resolved by negotiations or any other agreed mode of settlement. Any such dispute that is not settled by 
negotiations or any other agreed mode of settlement shall be submitted at the  request of either party for a final 
decision to a tribunal of three arbitrators, one of whom shall be appointed by the Secretary-General of the United 
Nations, one by the  Government, and the  third, who shall be the  Chairperson, by the  other two arbitrators. If 
either party does not appoint an arbitrator within three months of the other party having notified the name of its 
arbitrator or if the first two arbitrators do not within three months of the appointment or nomination of the second 
one of them appoint the Chairperson, then such arbitrators shall be nominated by the President of the International 
Court of Justice at the request of either party to the dispute. Except as otherwise agreed by the parties, the tribunal 
shall adopt its own rules of procedure, provide for the  reimbursement of its members and the  distribution of 
expenses between the  parties, and take all decisions by a  two-thirds majority. Its decision on all questions of 
procedure and substance shall be final and, even if rendered in default of one of the parties, be binding on both 
of them.

 15. I further propose that upon receipt of your Government’s confirmation in writing of the  above, this exchange of 
letters shall constitute an Agreement between the United Nations and Hungary on the holding of the Conference. 
The Agreement shall enter into force upon the date of the notification by the Government of Hungary to the United 
Nations that the internal procedure necessary for the entry into force of the Agreement has been duly completed 
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and shall remain in force for the duration of the Conference, and for such additional period as is necessary for its 
preparation and for all matters relating to any of its provisions to be settled.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

Vladimir Voronkov
Under-Secretary-General
United Nations Office of Counter-Terrorism

Annex 1: List of invited Member States and Regional Organizations

Additional entities may be invited upon the mutual agreement of both parties.

Member States

Albania,
Austria,
Belgium,
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria,
China
Croatia,
Republic of Cyprus,
Czech Republic,
Denmark,
Estonia,
Finland,
France,
Germany,
Greece,
Hungary,
Iceland
Ireland,
Italy,
Latvia,
Lithuania,
Luxembourg,
Malta,
Montenegro
Netherlands,
Norway,
Poland,
Portugal,
Romania,
Russian Federation
Serbia
Slovakia,
Slovenia,
Spain,
Sweden,
Switzerland,
Northern-Macedonia
United Kingdom
United States of America
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International, regional and sub-regional organizations

European Union
Global Coalition Against ISIS
Union for the Mediterranean
North Atlantic Treaty Organization (NATO)
Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)
Council of Europe
Regional Cooperation Council
Inter-Parliamentary Union

Members of Global Counter-Terrorism Coordination Compact

United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC)
United Nations Office of Counter-Terrorism (UNOCT)
Counter-Terrorism Executive Directorate (CTED)
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
United Nations Development Programme (UNDP)
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI)
International Criminal Police Organization (INTERPOL)

2. melléklet a 2019. évi LXXIV. törvényhez

Őexcellenciája
Bogyay Katalin Annamária
Magyarország állandó ENSZ-képviselője
New York

Őexcellenciája,         2019. szeptember 9.

 1. Megtiszteltetés számomra, hogy hivatkozhatok 2019. január 25-i levelezésére, amelyben Magyarország Kormánya 
kifejezte készségét arra vonatkozóan, hogy otthont adjon „A terrorizmushoz vezető radikalizáció megelőzése: 
regionális politikai válaszok és kockázatcsökkentés” című regionális konferenciának (a  továbbiakban: konferencia), 
amely egyesíti Európa államait és 2019. november 7–8-án kerül megrendezésre Magyarországon, Budapesten.

 2. A Terrorizmus Ellenes Hivatal által képviselt Egyesült Nemzetek Szervezete (a  továbbiakban: ENSZ) Magyarország 
Kormányával együttműködve szervezi meg ezt a konferenciát, és szeretné megragadni az alkalmat, hogy köszönetet 
mondjon Magyarország Kormányának azért, hogy az otthont ad a fent említett konferenciának.

 3. A konferenciát a  tagállamok terrorizmusellenes ügynökségeinek vezetői számára 2018. június 28–29-én 
New Yorkban tartott, az  ENSZ első magas szintű konferenciájának folytatásaként hívják össze „A nemzetközi 
együttműködés erősítése a terrorizmus általi fenyegetettség leküzdésére” témakörben. A konferencia a tagállamok 
terrorizmusellenes ügynökségeinek vezetői számára 2020 júniusában tartandó második magas szintű konferenciát 
készítené elő. A  konferencia lehetővé teszi a  résztvevő országok számára az  ENSZ terrorizmus elleni globális 
stratégiája releváns aspektusai gyakorlati megvalósításának megfontolását, különösen az  államok kapacitásának 
kiépítésére és az  ENSZ szerepének megerősítésére irányuló harmadik pillérre, valamint a  Biztonsági Tanács 
kapcsolódó határozataira vonatkozóan. A  konferencia eredményeit dokumentálják és előadják az  ENSZ második 
magas szintű konferenciáján.

 4. Ismeretes, hogy a  konferencián körülbelül 130 résztvevő, köztük az  európai tagállamok kormányzati szakértői, 
a  nemzetközi, regionális és nem kormányzati szervezetek képviselői, valamint az  ENSZ tisztviselői vesznek részt. 
A részt vevő tagállamok és a regionális szervezetek részletesebb listáját a csatolt 1. melléklet tartalmazza.
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 5. A Magyarország Kormánya és az ENSZ által közösen meghívott konferenciarésztvevők az alábbiak:
a) legfeljebb két (2) képviselő a meghívott tagállamokból;
b) legfeljebb két (2) képviselő meghívott nemzetközi, regionális és szubregionális szervezetből;
c) legfeljebb három (3) képviselő minden releváns ENSZ-szervezetből és az  Interparlamentáris Unió egy 

képviselője;
d) képviselők meghívott tudományos, nem-kormányzati és magánszektorbeli szervezetből és intézményből.

 6. A résztvevők teljes száma körülbelül 130. A résztvevők listáját a konferencia megtartása előtt együttesen határozzák 
meg.

 7. A konferencia nyelve angol.
 8. Az ENSZ felelősségi köre az alábbiakra terjed ki:

a) a konferencia megtervezése és a  megfelelő dokumentáció (beleértve a  meghívókat, a  pályázatleírást és 
a napirendet is) előkészítése Magyarország Kormányával együttműködve;

b) más ENSZ-szervezetek részvételének és hozzájárulásának összehangolása;
c) konferenciabeszámoló készítése Magyarország Kormányával konzultálva;
d) az Egyesült Nemzetek Szervezete Terrorizmus Ellenes Hivatal munkatársak utazási-, szállás-, és napi ellátási 

költségeinek megszervezése és fedezése;
e) Az 5 c) pontban meghatározott résztvevők utazási-, szállás-, és napi ellátási költségeinek megszervezése és 

fedezése az Egyesült Nemzetek Szervezete által meghatározottak szerint.
 9. A Kormány feladatköre az alábbiakra terjed ki:

a) a konferencia nemzeti résztvevőinek kijelölése, beleértve egy külügyminisztériumi kapcsolattartó pontot is;
b) a konferencia helyszínének és szükséges felszerelésének – beleértve az  audioeszközöket és a  PowerPoint-

berendezéseket is – beszerzése és az ezekkel kapcsolatos költségek fedezése;
c) irodai kellékek, írószerek és irodai berendezések, köztük számítógépek, nyomtató, fénymásoló és projektor 

biztosítása;
d) a konferencia során a  vendéglátás (pl. étkezések, kávészünetek és frissítők) biztosítása és költségeinek 

fedezése;
e) kapcsolattartó pont kijelölése a biztonsági ügyekhez;
f ) segítségnyújtás a vízumkiadás során, amely szükséges lehet azon résztvevők számára, akik Magyarországra 

utaznak, hogy részt vegyenek a konferencián; és
g) repülőjegyek és szállás megszervezése és fedezése azon képviselők számára, akiket mindhárom ülésre 

elnökként, vezérszónokként és képviselőként hívnak meg.
 10. A 8. és 9. pontban nem említett résztvevők költségeinek; repülőjegy, szállás és egyéb felmerülő költségek fedezése 

az egyéni résztvevők vagy az illetékes szervezeteik felelőssége.
 11. Szeretném javasolni a konferencián a következő feltételek alkalmazását:

(a) (i) A Közgyűlés által 1946. február 13-án elfogadott, az Egyesült Nemzetek Szervezetének kiváltságairól 
és mentességeiről szóló egyezmény (a  továbbiakban: Egyezmény), amelynek Magyarország 
is tagja, a  konferencia tekintetében alkalmazandó. Elsősorban az  államok képviselői élvezik 
az Egyezmény IV. cikkében meghatározott kiváltságokat és mentességeket. Az ENSZ által meghívott 
résztvevők élvezik a  kiváltságokat és mentességeket, amelyeket az  Egyezmény VI. és VII.  cikke 
a kiküldetésben részt vevő szakértők számára nyújt. Az ENSZ azon tisztviselői élvezik az Egyezmény 
V. és VII. cikkében meghatározott kiváltságokat és mentességeket, akik részt vesznek a konferencián, 
vagy az  azzal kapcsolatos feladatokat ellátják. A  szakosított ügynökségek konferencián részt vevő 
tisztviselői számára biztosítani kell a  szakosított ügynökségek kiváltságairól és mentességeiről 
szóló, 1947.  november 21-én elfogadott Egyezmény VI. és VIII.  cikke szerinti kiváltságokat és 
mentességeket.

(ii) Az  Egyezmény rendelkezéseinek sérelme nélkül a  konferenciával kapcsolatos feladatokat ellátó 
valamennyi résztvevőnek és személynek olyan kiváltságokat és mentességeket, könnyítéseket 
és szívességeket kell biztosítani, amelyek a  konferenciával kapcsolatos feladataik független 
gyakorlásához szükségesek.

(iii) A  Kormány által a  jelen megállapodás alapján biztosított személyi állomány a  konferenciával 
kapcsolatos, hivatalos minőségében végzett, mind szóbeli, mind írásbeli ténykedése tekintetében 
mentes mindennemű joghatóság alól.

(b) A konferenciával kapcsolatos feladatokat ellátó valamennyi résztvevőnek és személynek jogában 
áll akadálytalanul belépni és kilépni Magyarország területére/területéről. A  vízumokat és a  belépési 
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engedélyeket – amennyiben szükséges – ingyenesen kell biztosítani. Ha a kérelmet a konferencia megnyitása 
előtt négy héttel nyújtják be, a  vízumot legkésőbb két héttel a  konferencia megnyitása előtt kell kiadni. 
Ha a  kérelmet a  megnyitást megelőző négy hétnél rövidebb időn belül nyújtják be, a  vízumot a  lehető 
leggyorsabban, de legkésőbb három nappal a  nyitás előtt kell kiadni. Amennyiben szükséges, a  kilépési 
engedélyeket díjmentesen, a  lehető leggyorsabban, de legkésőbb három nappal a  konferencia lezárását 
megelőzően kell megadni.

 12. A Kormánynak olyan rendőri védelmet kell biztosítania, amely a  konferencia biztonságos és nyugodt légkörben 
történő, bármilyen interferenciától mentes, hatékony működésének biztosításához szükséges. Míg az  ilyen rendőri 
szolgáltatások a  Kormány által kijelölt vezető tisztségviselő közvetlen felügyelete és ellenőrzése alatt állnak, 
ez  a  tisztviselő szorosan együttműködik az  ENSZ kijelölt vezető tisztviselőjével. Az  ENSZ és a  Kormány kijelölt 
biztonsági tisztviselői elérhetőségi adatainak cseréjére legkésőbb 10 nappal a konferencia első napja előtt sor kerül.

 13. A Kormány felelős az ENSZ vagy annak tisztviselőivel szemben felmerülő bármely olyan jogcselekmény, követelés 
vagy egyéb kereset kezeléséért, amely a következőkből ered:
(a) sérülés, vagy a  Kormány által biztosított, vagy annak ellenőrzése alatt álló konferenciahelyiségekben 

keletkezett vagyoni kár vagy vagyonvesztés;
(b) sérülés, vagy a Kormány által biztosított vagy annak ellenőrzése alatt álló szállítási szolgáltatások által okozott 

vagy ezekben felmerülő vagyoni kár vagy vagyonvesztés;
(c) a Kormány által biztosított vagy szervezett konferenciaszemélyzet foglalkoztatása.
A Kormány továbbá kártalanítja és felmenti a  felelősség alól az  ENSZ-t és annak tisztviselőit az  ilyen 
jogcselekmények, követelések vagy egyéb keresetek tekintetében.

 14. A jelen Megállapodás értelmezésével vagy végrehajtásával kapcsolatos viták – kivéve az  Egyezmény 30.  §-a vagy 
bármely más alkalmazandó megállapodás hatálya alá tartozó vitát – a  felek eltérő megállapodása hiányában 
tárgyalások útján vagy bármely más, egyeztetett vitarendezési módon oldandók meg. Minden olyan vitát, amelyet 
nem rendeznek tárgyalások útján vagy bármely más, egyeztetett vitarendezési módon, a végső döntés meghozatala 
érdekében bármelyik fél kérésére be kell nyújtani három olyan választottbíróból álló bíróság elé, amelyek közül 
egyet az  ENSZ főtitkára, egy másikat a  Kormány, a  harmadikat, azaz az  elnököt pedig másik két választottbíró 
nevezi ki. Ha bármelyik fél elmulasztja kinevezni a választottbírót a másik fél választottbírója nevének bejelentésétől 
számított három hónapon belül, vagy az  első két választottbíró nem jelöli ki az  elnököt a  második választottbíró 
kijelölését vagy kinevezését követő három hónapon belül, akkor az  ilyen választottbírókat a  Nemzetközi Bíróság 
elnöke nevezi ki a vitában részt vevő bármely fél kérésére. Ha a felek másként nem állapodnak meg, a bíróság saját 
eljárási szabályzatát alkalmazza, gondoskodik tagjainak kártalanításáról és a  felek közötti költségmegosztásról, és 
minden döntést kétharmados többséggel hoz meg. Az eljárási és érdemi kérdésekre vonatkozó döntése végleges és 
mindkét félre nézve kötelező még akkor is, ha valamelyik fél nem teljesíti azt.

 15. Javaslom továbbá, hogy az  Ön Kormánya fentieket megerősítő válaszlevelének kézhezvételével e  levélváltás 
megállapodást képezzen az  ENSZ és Magyarország között a  Konferencia megrendezéséről. A  Megállapodás 
Magyarország Kormánya által az  ENSZ-hez küldött értesítés keltének napján lép hatályba, amelyben értesít arról, 
hogy a  Megállapodás hatályba lépéséhez szükséges belső eljárás megfelelően befejeződött; és hatályban marad 
a  konferencia időtartama alatt, valamint az  előkészítéséhez szükséges további időtartamra, és a  rendelkezéseivel 
kapcsolatos minden ügy rendezéséhez szükséges további időtartamra.

Kérem Őexcellenciáját, hogy fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

Vladimir Voronkov
főtitkárhelyettes
az ENSZ Terrorizmus Ellenes Hivatala
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1. melléklet A meghívott tagállamok és regionális szervezetek listája

A felek közös megegyezése alapján további meghívottak is lehetnek.

Tagállamok

Albánia,
Ausztria,
Belgium,
Bosznia-Hercegovina,
Bulgária,
Kína,
Horvátország,
Ciprusi Köztársaság,
Cseh Köztársaság,
Dánia,
Észtország,
Finnország,
Franciaország,
Németország,
Görögország,
Magyarország,
Izland,
Írország,
Olaszország,
Lettország,
Litvánia,
Luxemburg,
Málta,
Montenegró,
Hollandia,
Norvégia,
Lengyelország,
Portugália,
Románia,
Oroszországi Föderáció,
Szerbia,
Szlovákia,
Szlovénia,
Spanyolország,
Svédország,
Svájc,
Észak-Macedónia,
Egyesült Királyság,
Amerikai Egyesült Államok

Nemzetközi, regionális és szubregionális szervezetek

Európai Unió
A Dáis elleni nemzetközi koalíció (Global Coalition D-ISIS)
Unió a Mediterrán Térségért
NATO
EBESZ
Európa Tanács
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Regionális Együttműködési Tanács
Interparlamentáris Unió

A globális terrorellenes együttműködésről szóló egyezmény (Global Counter-Terrorism Coordination 
Compact) tagjai

ENSZ Civilizációk Szövetsége (UNAOC)
Az ENSZ Terrorizmus Ellenes Hivatala (UNOCT)
Az ENSZ Terrorizmus Elleni Bizottságának Ügyvezető Igazgatósága (UNCTED)
Az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala (UNODC)
Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja (UNDP)
Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO)
Bűnügyi Rendőrség Nemzetközi Szervezete (INTERPOL)

3. melléklet a 2019. évi LXXIV. törvényhez

New York, 14th October 2019

H.E. Mr. Vladimir Ivanovich Voronkov
Under-Secretary-General
of the Office of Counter-Terrorism

United Nations
New York

Excellency,

I have the honour to refer to your letter of 09 September 2019 which reads as follows:

“Excellency,

 1. I have the  honour to refer to your correspondence of 25 January 2019, in which the  Government of Hungary 
expressed its readiness to host a Regional Conference under the theme “Prevention of Radicalization to Terrorism: 
Regional Policy Responses and Risk Mitigation”. (hereafter referred to as “the Conference”), which brings together 
States from Europe, and which will be held in Budapest, Hungary from 7 to 8 November 2019.

 2. The United Nations, represented by the Office of Counter-Terrorism (hereinafter “the United Nations”), will organize 
this Conference in cooperation with the Government of Hungary, and would like to take this opportunity to express 
its gratitude to the Government of Hungary for its offer to host the aforementioned Conference.

 3. The Conference will be convened in follow-up to the  first United Nations High-Level Conference of Heads 
of Counter-Terrorism Agencies of Member States held on 28–29 June 2018 in New York, under the  theme of 
“Strengthening International Cooperation to combat the Evolving Threat of Terrorism” and planned in the lead-up 
to the  second High-Level Conference of Heads of Counter-Terrorism Agencies of Member States, to be held in 
June 2020. The Conference will also afford participating countries to consider the  practical implementation of 
relevant aspects of the  United Nations Global Counter-Terrorism Strategy, in particular its third pillar on building 
states’ capacity and strengthening the  role of the United Nations, as well as relevant Security Council resolutions. 
The outcome of the  Conference will be documented and presented at the  second United Nations High-Level 
Conference.

 4. It is understood that approximately 130 participants, which would include government experts from Member States 
of Europe, representatives from international and regional organizations and non-governmental organizations and 
officials of the  United Nations, are attending the  Conference. A  more detailed list of participating Member States 
and regional organization is provided in Appendix I attached herewith.
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 5. The Conference will be attended by the  following participants invited jointly by the Government of Hungary and 
the United Nations:
a) Up to two (2) representatives from invited Member States;
b) Up to two (2) representatives from invited international, regional and sub-regional organizations;
c) Up to three (3) representatives from each relevant United Nations entity and one representative from 

the Inter-Parliamentary Union;
d) Representatives from invited academic, non-governmental, and private sector organizations and institutions.

 6. The total number of participants will be approximately 130. The list of participants will be determined jointly prior to 
the holding of the Conference.

 7. The Conference will be conducted in English.
 8. The United Nations will be responsible for:

a) Planning the  Conference and preparing the  appropriate documentation in coordination with 
the Government of Hungary, including invitations, concept note and agenda;

b) Coordinating the participation and contribution from other United Nations entities;
c) Preparing a Conference report, in consultation with the Government of Hungary; and
d) Arranging and covering the cost of travel, accommodation, and daily subsistence allowance of staff members 

of the United Nations Office of Counter-Terrorism,
e) Arranging and covering the cost of travel, accommodation and daily subsistence allowance of participants 

specified in paragraph 5(c) as determined by the United Nations.
 9. The Government will be responsible for:

a) Nominating national participants for the Conference, including a focal point at the Ministry of Foreign Affairs;
b) Procuring and covering the  cost of the  venue and necessary facilities for the  Conference, equipped with 

audio devices and power point equipment;
c) Providing office supplies, stationery and office equipment including computers, a printer, photocopier and 

projects;
d) Procuring and covering the  cost of hospitality (e.g., meals, coffee breaks and refreshments) throughout 

the Conference;
e) Nominating a focal point for security matters;
f ) Assisting on the  issuance of visas as may be required for participants traveling to Hungary to participate 

in the Conference; and
g) Arranging and covering the costs of air tickets and accommodation for representatives that will be invited as 

chairs, keynote speakers and panellists for each of the three sessions.
 10. The cost of participation for those not covered under paragraphs 8 and 9, including air travel, accommodation, and 

any other costs incurred, will be the responsibility of those individual participants or their respective organizations.
 11. I wish to propose that the following terms shall apply to the Conference:

a) (i) The Convention on the  Privileges and Immunities of the  United Nations adopted by the  General 
Assembly on 13 February 1946 (“the Convention”), to which Hungary is a party, shall be applicable 
in respect to the  Conference. In particular, representatives of States shall enjoy the  privileges and 
immunities accorded under Article IV of the Convention. The participants shall enjoy the privileges 
and immunities accorded to experts on mission for the  United Nations under articles  VI and VII 
of the  Convention. Officials of the  United Nations participating in or performing functions in 
connection with the Conference shall enjoy the privileges and immunities provided under articles V 
and VII of the Convention. Officials of the Specialized Agencies participating in the Conference shall 
be accorded the  privileges and immunities provided under Articles VI and VIII of the  Convention 
on the  Privileges and Immunities of the  Specialized Agencies, adopted by the  General Assembly 
on 21 November 1947;

(ii) Without prejudice to the  provisions of the  Convention, all participants and persons performing 
functions in connection with the  Conference shall enjoy such privileges and immunities, facilities 
and courtesies as are necessary for the independent exercise of their functions in connection with 
the Conference;

(iii) Personnel provided by the Government pursuant to this Agreement shall enjoy immunity from legal 
process in respect of words spoken or written or any act performed by them in their official capacity 
in connection with the Conference.
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(b) All participants and all persons performing functions in connection with the Conference shall have the right 
to unimpeded entry and exit from Hungary. Visas and entry permits, where required, shall be granted free of 
charge. When applications are made four weeks before the opening of the Conference, visas shall be granted 
not later than two weeks before the  opening of the  Conference. If the  application is made less than four 
weeks before the opening, visas shall be granted as speedily as possible, and not later than three days before 
the opening. Exit permits, where required, shall be granted free of charge, as speedily as possible, and in any 
case not later than three days before the closing of the Conference.

 12. The Government shall furnish such police protection as may be required to ensure the  effective functioning 
of the  Conference in an atmosphere of security and tranquillity, free from interference of any kind. While such 
police services shall be under the  direct supervision and control of a  designated senior officer provided by 
the Government, this Officer shall work in close cooperation with a designated senior official of the United Nations. 
Contact information of the  designated security officers from the  United Nations and the  Government will be 
exchanged at latest 10 days before the first day of the Conference.

 13. The Government shall be responsible for dealing with any action, claim or other demand against the United Nations 
or its officials and arising out of:
(a) Injury to persons or damage to or loss of property in the Conference premises that are provided by or are 

under the control of the Government for the Conference;
(b) Injury to persons or damage to or loss of property caused by, or incurred in using the transportation services 

provided by or under the control of the Government;
(c) The employment for the Conference of personnel provided or arranged by the Government;
And the Government shall indemnify and hold harmless the United Nations and its officials in respect of any such 
action, claim or other demand.

 14. Any dispute concerning the  interpretation or implementation of this Agreement, except for a  dispute subject 
to Section 30 of the  Convention or to any other applicable agreement, shall, unless the  parties otherwise agree, 
be resolved by negotiations or any other agreed mode of settlement. Any such dispute that is not settled by 
negotiations or any other agreed mode of settlement shall be submitted at the  request of either party for a final 
decision to a tribunal of three arbitrators, one of whom shall be appointed by the Secretary-General of the United 
Nations, one by the Government, and the third, who shall be the Chairperson, by the other two arbitrators. If either 
party does not appoint an arbitrator within three months of the  other party having notified the  name of its 
arbitrator or if the first two arbitrators do not within three months of the appointment or nomination of the second 
one of them appoint the Chairperson, then such arbitrators shall be nominated by the President of the International 
Court of Justice at the request of either party to the dispute. Except as otherwise agreed by the parties, the tribunal 
shall adopt its own rules of procedure, provide for the  reimbursement of its members and the  distribution of 
expenses between the  parties, and take all decisions by a  two-thirds majority. Its decision on all questions of 
procedure and substance shall be final and, even if rendered in default of one of the parties, be binding on both of 
them.

 15. I further propose that upon receipt of your Government’s confirmation in writing of the  above, this exchange of 
letters shall constitute an Agreement between the United Nations and Hungary on the holding of the Conference. 
The Agreement shall enter into force upon the date of the notification by the Government of Hungary to the United 
Nations that the internal procedure necessary for the entry into force of the Agreement has been duly completed 
and shall remain in force for the duration of the Conference, and for such additional period as is necessary for its 
preparation and for all matters relating to any of its provisions to be settled.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

Vladimir Voronkov
Under-Secretary-General
United Nations Office of Counter-Terrorism
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Annex 1: List of invited Member States and Regional Organizations

Additional entities may be invited upon the mutual agreement of both parties.

Member States

Albania,
Austria,
Belgium,
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria,
China
Croatia,
Republic of Cyprus,
Czech Republic,
Denmark,
Estonia,
Finland,
France,
Germany,
Greece,
Hungary,
Iceland
Ireland,
Italy,
Latvia,
Lithuania,
Luxembourg,
Malta,
Montenegro
Netherlands,
Norway,
Poland,
Portugal,
Romania,
Russian Federation
Serbia
Slovakia,
Slovenia,
Spain,
Sweden,
Switzerland,
Northern-Macedonia
United Kingdom
United States of America

International, regional and sub-regional organizations

European Union
Global Coalition Against ISIS
Union for the Mediterranean
North Atlantic Treaty Organization (NATO)
Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)
Council of Europe
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Regional Cooperation Council
Inter-Parliamentary Union

Members of Global Counter-Terrorism Coordination Compact

United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC)
United Nations Office of Counter-Terrorism (UNOCT)
Counter-Terrorism Executive Directorate (CTED)
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
United Nations Development Programme (UNDP)
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI)
International Criminal Police Organization (INTERPOL)”

I wish to inform you that the Hungary shares the understandings set forth in Your letter. Therefore, I have the honour 
to confirm that Your letter and this reply letter shall constitute an agreement between Hungary and the  United 
Nations. The Agreement shall enter into force according to the second sentence of paragraph 15 of this Letter.
Please accept Excellency, the assurances of my highets consideration.

Sincerely,

Katalin Annamária Bogyay
Ambassador, Permanent Representative

4. melléklet a 2019. évi LXXIV. törvényhez

New York, 2019. október 14.

Őexcell. Vlagyimir Ivanovics Voronkov
Főtitkár-helyettes
Terrorizmus Ellenes Hivatal

Egyesült Nemzetek Szervezete
New York

Őexcellenciája,

Tisztelettel hivatkozom a 2019. szeptember 09-én kelt levelére, amely a következőket tartalmazza:

„ Őexcellenciája,
 1. Megtiszteltetés számomra, hogy hivatkozhatok 2019. január 25-i levelezésére, amelyben Magyarország Kormánya 

kifejezte készségét arra vonatkozóan, hogy otthont adjon „A terrorizmushoz vezető radikalizáció megelőzése: 
regionális politikai válaszok és kockázatcsökkentés” című regionális konferenciának (a  továbbiakban: konferencia), 
amely egyesíti Európa államait és 2019. november 7–8-án kerül megrendezésre Magyarországon, Budapesten.

 2. A Terrorizmus Ellenes Hivatal által képviselt Egyesült Nemzetek Szervezete (a  továbbiakban: ENSZ) Magyarország 
Kormányával együttműködve szervezi meg ezt a konferenciát, és szeretné megragadni az alkalmat, hogy köszönetet 
mondjon Magyarország Kormányának azért, hogy az otthont ad a fent említett konferenciának.

 3. A konferenciát a  tagállamok terrorizmusellenes ügynökségeinek vezetői számára 2018. június 28–29-én 
New  Yorkban tartott, az  ENSZ első magas szintű konferenciájának folytatásaként hívják össze a  „A nemzetközi 
együttműködés erősítése a terrorizmus általi fenyegetettség leküzdésére” témakörben. A konferencia a tagállamok 
terrorizmusellenes ügynökségeinek vezetői számára 2020 júniusában tartandó második magas szintű konferenciát 
készítené elő. A  konferencia lehetővé teszi a  résztvevő országok számára az  ENSZ terrorizmus elleni globális 
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stratégiája releváns aspektusai gyakorlati megvalósításának megfontolását, különösen az  államok kapacitásának 
kiépítésére és az  ENSZ szerepének megerősítésére irányuló harmadik pillérre, valamint a  Biztonsági Tanács 
kapcsolódó határozataira vonatkozóan. A  konferencia eredményeit dokumentálják és előadják az  ENSZ második 
magas szintű konferenciáján.

 4. Ismeretes, hogy a  konferencián körülbelül 130 résztvevő, köztük az  európai tagállamok kormányzati szakértői, 
a  nemzetközi, regionális és nem kormányzati szervezetek képviselői, valamint az  ENSZ tisztviselői vesznek részt. 
A részt vevő tagállamok és a regionális szervezetek részletesebb listáját a csatolt 1. melléklet tartalmazza.

 5. A Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek által közösen meghívott konferenciarésztvevők az alábbiak:
a) legfeljebb két (2) képviselő a meghívott tagállamokból
b) legfeljebb két (2) képviselő meghívott nemzetközi, regionális és szubregionális szervezetből;
c) legfeljebb három (3) képviselő minden releváns ENSZ-szervezetből és az  Interparlamentáris Unió egy 

képviselője;
d) képviselők meghívott tudományos, nem kormányzati és magánszektorbeli szervezetből és intézményből.

 6. A résztvevők teljes száma körülbelül 130. A résztvevők listáját a konferencia megtartása előtt együttesen határozzák 
meg.

 7. A konferencia nyelve angol.
 8. Az ENSZ felelősségi köre az alábbiakra terjed ki:

a) a konferencia megtervezése és a  megfelelő dokumentáció (beleértve a  meghívókat, a  pályázatleírást és 
a napirendet is) előkészítése Magyarország Kormányával együttműködve;

b) más ENSZ-szervezetek részvételének és hozzájárulásának összehangolása;
c) konferenciabeszámoló készítése Magyarország Kormányával konzultálva.
d) az Egyesült Nemzetek Terrorizmus Ellenes Hivatal munkatársak utazási-, szállás-, és napi ellátási költségeinek 

megszervezése és fedezése,
e) Az 5 (c) pontban meghatározott résztvevők utazási-, szállás-, és napi ellátási költségeinek megszervezése és 

fedezése az ENSZ által meghatározottak szerint.
 9. A Kormány feladatköre az alábbiakra terjed ki:

a) a konferencia nemzeti résztvevőinek kijelölése, beleértve egy külügyminisztériumi kapcsolattartó pontot is;
b) a konferencia helyszínének és szükséges felszerelésének – beleértve az  audio-eszközöket és a  PowerPoint-

berendezéseket is – beszerzése és az ezekkel kapcsolatos költségek fedezése;
c) irodai kellékek, írószerek és irodai berendezések, köztük számítógépek, nyomtató, fénymásoló és projektor 

biztosítása;
d) a konferencia során a  vendéglátás (pl. étkezések, kávészünetek és frissítők) biztosítása és költségeinek 

fedezése;
e) kapcsolattartó pont kijelölése a biztonsági ügyekhez;
f ) segítségnyújtás a vízumkiadás során, amely szükséges lehet azon résztvevők számára, akik Magyarországra 

utaznak, hogy részt vegyenek a konferencián; és
g) repülőjegyek és szállás megszervezése és fedezése azon képviselők számára, akiket mindhárom ülésre 

elnökként, vezérszónokként és képviselőként hívnak meg.
 10. A 8. és 9. pontban nem említett résztvevők költségeinek; repülőjegy, szállás és egyéb felmerülő költségek fedezése 

az egyéni résztvevők vagy az illetékes szervezeteik felelőssége.
 11. Szeretném javasolni a konferencián a következő feltételek alkalmazását:

(a) (i) A Közgyűlés által 1946. február 13-án elfogadott, az Egyesült Nemzetek Szervezetének kiváltságairól 
és mentességeiről szóló egyezmény (a  továbbiakban: Egyezmény), amelynek Magyarország 
is tagja, a  konferencia tekintetében alkalmazandó. Elsősorban az  államok képviselői élvezik 
az Egyezmény IV. cikkében meghatározott kiváltságokat és mentességeket. Az ENSZ által meghívott 
résztvevők élvezik a  kiváltságokat és mentességeket, amelyeket az  Egyezmény VI. és VII.  cikke 
a kiküldetésben részt vevő szakértők számára nyújt. Az ENSZ azon tisztviselői élvezik az Egyezmény 
V. és VII. cikkében meghatározott kiváltságokat és mentességeket, akik részt vesznek a konferencián, 
vagy az  azzal kapcsolatos feladatokat ellátják. A  szakosított ügynökségek konferencián részt vevő 
tisztviselői számára biztosítani kell a  szakosított ügynökségek kiváltságairól és mentességeiről 
szóló, 1947.  november 21-én elfogadott Egyezmény VI. és VIII.  cikke szerinti kiváltságokat és 
mentességeket.

(ii) Az  Egyezmény rendelkezéseinek sérelme nélkül a  konferenciával kapcsolatos feladatokat ellátó 
valamennyi résztvevőnek és személynek olyan kiváltságokat és mentességeket, könnyítéseket 
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és szívességeket kell biztosítani, amelyek a  konferenciával kapcsolatos feladataik független 
gyakorlásához szükségesek.

(iii) A  Kormány által a  jelen megállapodás alapján biztosított személyi állomány a  konferenciával 
kapcsolatos, hivatalos minőségében végzett, mind szóbeli, mind írásbeli ténykedése tekintetében 
mentes mindennemű joghatóság alól.

(b) A konferenciával kapcsolatos feladatokat ellátó valamennyi résztvevőnek és személynek jogában 
áll akadálytalanul belépni és kilépni Magyarország területére/területéről. A  vízumokat és a  belépési 
engedélyeket – amennyiben szükséges – ingyenesen kell biztosítani. Ha a kérelmet a konferencia megnyitása 
előtt négy héttel nyújtják be, a  vízumot legkésőbb két héttel a  konferencia megnyitása előtt kell kiadni. 
Ha a  kérelmet a  megnyitást megelőző négy hétnél rövidebb időn belül nyújtják be, a  vízumot a  lehető 
leggyorsabban, de legkésőbb három nappal a  nyitás előtt kell kiadni. Amennyiben szükséges, a  kilépési 
engedélyeket díjmentesen, a  lehető leggyorsabban, de legkésőbb három nappal a  konferencia lezárását 
megelőzően kell megadni.

 12. A Kormánynak olyan rendőri védelmet kell biztosítania, amely a  konferencia biztonságos és nyugodt légkörben 
történő, bármilyen interferenciától mentes, hatékony működésének biztosításához szükséges. Míg az  ilyen rendőri 
szolgáltatások a  Kormány által kijelölt vezető tisztségviselő közvetlen felügyelete és ellenőrzése alatt állnak, 
ez  a  tisztviselő szorosan együttműködik az  ENSZ kijelölt vezető tisztviselőjével. Az  ENSZ és a  Kormány kijelölt 
biztonsági tisztviselői elérhetőségi adatainak cseréjére legkésőbb 10 nappal a konferencia első napja előtt sor kerül.

 13. A Kormány felelős az ENSZ vagy annak tisztviselőivel szemben felmerülő bármely olyan jogcselekmény, követelés 
vagy egyéb kereset kezeléséért, amely a következőkből ered:
(a) sérülés, vagy a  Kormány által biztosított, vagy annak ellenőrzése alatt álló konferenciahelyiségekben 

keletkezett vagyoni kár vagy vagyonvesztés;
(b) sérülés, vagy a Kormány által biztosított vagy annak ellenőrzése alatt álló szállítási szolgáltatások által okozott 

vagy ezekben felmerülő vagyoni kár vagy vagyonvesztés;
(c) a Kormány által biztosított vagy szervezett konferenciaszemélyzet foglalkoztatása.
A kormány továbbá kártalanítja és felmenti a  felelősség alól az  ENSZ-t és annak tisztviselőit az  ilyen 
jogcselekmények, követelések vagy egyéb keresetek tekintetében.

 14. A jelen Megállapodás értelmezésével vagy végrehajtásával kapcsolatos viták – kivéve az  Egyezmény 30.  §-a vagy 
bármely más alkalmazandó megállapodás hatálya alá tartozó vitát – a  felek eltérő megállapodása hiányában 
tárgyalások útján vagy bármely más, egyeztetett vitarendezési módon oldandók meg. Minden olyan vitát, amelyet 
nem rendeznek tárgyalások útján vagy bármely más, egyeztetett vitarendezési módon, a végső döntés meghozatala 
érdekében bármelyik fél kérésére be kell nyújtani három olyan választottbíróból álló bíróság elé, amelyek közül 
egyet az  ENSZ főtitkára, egy másikat a  Kormány, a  harmadikat, azaz az  elnököt pedig másik két választottbíró 
nevezi ki. Ha bármelyik fél elmulasztja kinevezni a választottbírót a másik fél választottbírója nevének bejelentésétől 
számított három hónapon belül, vagy az  első két választottbíró nem jelöli ki az  elnököt a  második választottbíró 
kijelölését vagy kinevezését követő három hónapon belül, akkor az  ilyen választottbírókat a  Nemzetközi Bíróság 
elnöke nevezi ki a vitában részt vevő bármely fél kérésére. Ha a felek másként nem állapodnak meg, a bíróság saját 
eljárási szabályzatát alkalmazza, gondoskodik tagjainak kártalanításáról és a  felek közötti költségmegosztásról, és 
minden döntést kétharmados többséggel hoz meg. Az eljárási és érdemi kérdésekre vonatkozó döntése végleges és 
mindkét félre nézve kötelező még akkor is, ha valamelyik fél nem teljesíti azt.

 15. Javaslom továbbá, hogy az  Ön Kormánya fentieket megerősítő válaszlevelének kézhezvételével e  levélváltás 
megállapodást képezzen az  ENSZ és Magyarország között a  Konferencia megrendezéséről. A  Megállapodás 
Magyarország Kormánya által az  ENSZ-hez küldött értesítés keltének napján lép hatályba, amelyben értesít arról, 
hogy a  Megállapodás hatályba lépéséhez szükséges belső eljárás megfelelően befejeződött; és hatályban marad 
a  konferencia időtartama alatt, valamint az  előkészítéséhez szükséges további időtartamra, és a  rendelkezéseivel 
kapcsolatos minden ügy rendezéséhez szükséges további időtartamra.

Kérem Őexcellenciáját, hogy fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

Vladimir Voronkov
főtitkárhelyettes
az ENSZ Terrorizmus Ellenes Hivatala
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1. melléklet A meghívott tagállamok és regionális szervezetek listája

A felek közös megegyezése alapján további meghívottak is lehetnek.

Tagállamok

Albánia,
Ausztria,
Belgium,
Bosznia-Hercegovina,
Bulgária,
Kína,
Horvátország,
Ciprusi Köztársaság,
Cseh Köztársaság,
Dánia,
Észtország,
Finnország,
Franciaország,
Németország,
Görögország,
Magyarország,
Izland,
Írország,
Olaszország,
Lettország,
Litvánia,
Luxemburg,
Málta,
Montenegró,
Hollandia,
Norvégia,
Lengyelország,
Portugália,
Románia,
Oroszországi Föderáció,
Szerbia,
Szlovákia,
Szlovénia,
Spanyolország,
Svédország,
Svájc,
Észak-Macedónia,
Egyesült Királyság,
Amerikai Egyesült Államok

Nemzetközi, regionális és szubregionális szervezetek

Európai Unió
A Dáis elleni nemzetközi koalíció (Global Coalition D-ISIS)
Unió a Mediterrán Térségért
NATO
EBESZ
Európa Tanács
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Regionális Együttműködési Tanács
Interparlamentáris Unió

A globális terrorellenes együttműködésről szóló egyezmény (Global Counter-Terrorism Coordination 
Compact) tagjai

ENSZ Civilizációk Szövetsége (UNAOC)
Az ENSZ Terrorizmus Ellenes Hivatala (UNOCT)
Az ENSZ Terrorizmus Elleni Bizottságának Ügyvezető Igazgatósága (UNCTED)
Az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala (UNODC)
Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja (UNDP)
Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO)
Bűnügyi Rendőrség Nemzetközi Szervezete (INTERPOL)”

Ezúton tájékoztatom, hogy Magyarország egyetért az  Ön levelében foglaltakkal. Ennek következtében ezúton 
tisztelettel megerősítem, hogy az  Ön levele és jelen válaszlevél Magyarország és az  ENSZ között megállapodást 
képez. A megállapodás a levelének 15. pont második mondata szerint fog hatályba lépni.
Kérem Őexcellenciáját, hogy fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

Tisztelettel,

Bogyay Katalin Annamária
nagykövet, állandó képviselő
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 258/2019. (X. 31.) Korm. rendelete
a tankönyvellátással kapcsolatos feladatok átadásáról

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

1. §  Az Eszterházy Károly Egyetem (a továbbiakban: EKE) jogutóda
a) az állami tankönyv- és tananyagfejlesztéssel,
b) az állami tankönyvkiadással,
c) a Nemzeti Köznevelési Portál szakmai, tartalmi fejlesztésével,
d) a hazai és nemzetközi köznevelési oktatáskutatási, elemzési, értékelési feladatok ellátásával,
e) a pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok szakmai támogatásával és az Országos Pedagógiai Könyvtár és 

Múzeum fenntartásával,
f ) a tudományos és szakmai eredmények disszeminációjával és hasznosításuk támogatásával,
g) a  hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok fenntartásával, bővítésével, hazai képviselet ellátásával 

kapcsolatos nemzetközi szakértői együttműködésekkel,
h) az  egyes tevékenységterületekhez kapcsolódó továbbképzések kifejlesztésével és a  szaktanácsadási 

szolgáltatás ellátásának támogatásával,
i) a Nemzeti Köznevelési Portál informatikai működtetésével, üzemeltetésével,
j) hazai és nemzetközi fejlesztési tevékenységek támogatásával,
k) az Arany János Programok szakmai támogatásával, fejlesztésével,
l) a  köznevelési rendszerhez kapcsolódó pedagógiai, nevelési-oktatási programok tartalmi, módszertani, 

továbbképzési és egyéb fejlesztési, innovációs feladatok, fenntarthatósághoz, tehetséggondozáshoz és 
társadalmi integrációhoz kapcsolódó programok fejlesztésével és szakmai irányításával,

m) az  emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések komplex szakmai 
vizsga szervezésére kijelölt intézményekről szóló 5/2013. (I. 18.) EMMI rendeletben megjelölt szakmai 
vizsgaszervezéssel

összefüggő feladatai tekintetében 2019. december 1-jétől az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: hivatal).

2. §  A következő európai uniós forrásból finanszírozott projektek megvalósítása és fenntartása tekintetében az  EKE 
jogutóda a hivatal 2019. december 1-jétől:
  1. TÁMOP 3.1.2-B/13 „A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál 

fejlesztése” című projekt,
  2. EFOP-3.2.2-VEKOP-15 „A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése 

és digitális tartalomfejlesztés” című projekt,
  3. GOP-1.3.1-10/A „Apáczai Tudástár-DigitBoard fejlesztés” című projekt,
  4. GOP-2.2.3-09 „Vállalati folyamatmenedzsment fejlesztése az APÁCZAI Kft.-nél” című projekt,
  5. TIOP 1.1.2-08/1 „Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban” című projekt,
  6. TÁMOP 3.1.2-12/2 „Tudatos pénzkezelés oktatási-nevelési program” című projekt,
  7. GOP 2.1.1-11/A „Informatikai fejlesztés az APÁCZAI Kft.-nél” című projekt,
  8. KEOP 5.6.0/12 „A Tündérpalota energiahatékonysági felújítása” című projekt,
  9. TÁMOP 3.1.15 „Köznevelési reformok operatív megvalósítása” című projekt,
10. TÁMOP 3.1.5/12 „Pedagógusképzés támogatása” című projekt,
11. TÁMOP 4.1.2.B-13/1 „A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása” című projekt,
12. TÁMOP 4.1.3. „A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése” című projekt,
13. TÁMOP 4.1.4. „Minőségfejlesztés a felsőoktatásban” című projekt,
14. SH/4/5 „ZÖLD ÓVODA-, ÖKOISKOLA PROGRAMOK KISZÉLESÍTÉSE (SH/4/5)” című projekt,
15. TÁMOP 3.1.1-11/1 „XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz” című projekt.
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3. § (1) Az EKE és a hivatal az 1. §-ban és a 2. §-ban meghatározott jogutódlásról, feladatátadásról és az azokhoz kapcsolódó 
vagyon-, személyi, ingó- és ingatlanállományról és forrásátcsoportosításról 2019. november 30-ig megállapodást 
kötnek.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott vagyon-, személyi, ingó- és ingatlanállomány és forrásátcsoportosítási 
megállapodások alapját képezi a  2017-ben az  EKE-be integrált Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel az  EKE-hez 
került vagyon-, létszám-, ingó- és ingatlanállomány és forrás.

 (3) Az  1.  §-ban és a  2.  §-ban meghatározott feladatokhoz kötődő magánjogi jogok és kötelezettségek, valamint 
a  feladatok ellátásához szükséges foglalkoztatotti állomány és eszközök vonatkozásában 2019. december 1-jétől 
az EKE jogutódja a hivatal.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 259/2019. (X. 31.) Korm. rendelete
az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet, valamint a nemzeti köznevelés 
tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint 
a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 94.  § (4f )  bekezdésében és a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC. törvény 94. § (4) bekezdés k) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés n) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OHR) 3. §-a a következő q)–v) ponttal 
egészül ki:
(A Kormány a Hivatalt jelöli ki)
„q) az állami tankönyvfejlesztésért és -kiadásért felelős szerv feladatai ellátására,
r) a hazai és nemzetközi köznevelési oktatáskutatási, elemzési, értékelési feladatok ellátására,
s) a tudományos és szakmai eredmények disszeminációjára és hasznosításuk támogatására,
t) a  hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok fenntartására, bővítésére, a  hazai képviselet ellátásával kapcsolatos 
nemzetközi szakértői együttműködésekre,
u) az  egyes tevékenységterületekhez kapcsolódó továbbképzések kifejlesztésére és a  szaktanácsadási szolgáltatás 
ellátásának támogatására,
v) az  emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések komplex szakmai vizsga 
szervezésére kijelölt intézményekről szóló 5/2013. (I. 18.) EMMI rendeletben megjelölt szakmai vizsgaszervezésre.”

2. §  Az OHR 6. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A Hivatal pedagógiai-szakmai szolgáltató tevékenysége keretében)
„h) ellátja az iskolai közösségi szolgálat és az Arany János-programok módszertani támogatását.”

3. §  Az OHR a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A.  § A  12.  §-ban meghatározott feladatok ellátására a  Hivatalon belül egy, e  feladatkörében nem utasítható, 
a 3. § q) pontjában meghatározott feladatokat ellátó szervezeti egységtől független szervezeti egység működik.”



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2019.	évi	175.	szám 7271

4. §  Az OHR 3. alcíme a következő 15/C. §-sal és 15/D. §-sal egészül ki:
„15/C. § A Hivatal a 3. § q) pontjában meghatározott feladatának ellátása során
a) tankönyvfejlesztési feladatokat végez, ennek keretében
aa) elkészíti az új fejlesztésű tankönyvek engedélyezett szerkesztett elektronikus kiadványát,
ab) az adott tanév tankönyvellátásának biztosítása céljából az általa kiadott tankönyvek engedélyezett szerkesztett 
elektronikus kiadványát, a  tankönyvellátás további teendőinek ellátása érdekében, elektronikus úton átadja 
a Kormány által a könyvtárellátó feladatait ellátó szervként kijelölt szerv részére,
b) tankönyvkiadási tevékenységet, digitálistartalom-fejlesztést és -szolgáltatást végez,
c) tankönyvvé nyilvánítási eljárást kezdeményez az Nkt. 93/B. § (3) bekezdés a) pontja alapján,
d) elkészíti a  tankönyvfejlesztési tervet, és közreműködik a  miniszter által jóváhagyott tankönyvfejlesztési terv 
végrehajtásában,
e) ellátja a Nemzeti Köznevelési Portál
ea) szakmai és tartalmi fejlesztését,
eb) informatikai működtetésével, üzemeltetésével összefüggő feladatait.
15/D. § A Hivatal ellátja az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum fenntartásával és működtetésével kapcsolatos 
feladatokat.”

5. §  Az OHR 12.  §-ában az „a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló törvényben az  oktatási hivatal számára” 
szövegrész helyébe az „az Nkt. 93/A. § (3) bekezdés a) pontjában” szöveg lép.

2. A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló  
501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

6. §  A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, 
valamint a  tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: TKR)
 1. 1. § nyitó szövegrészében az „a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvényben 

(a  továbbiakban: Ntt.)” szövegrész helyébe az  „a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvényben 
(a továbbiakban: Nkt.)” szöveg,

 2. 1.  § a)  pontjában az  „az Eszterházy Károly Egyetemet (a  továbbiakban: EKE)” szövegrész helyébe  
az „az Oktatási Hivatalt (a továbbiakban: hivatal)” szöveg,

 3. 1.  § c)  pontjában az  „Ntt. 1.  § (4)  bekezdésében” szövegrész helyébe az  „Nkt. 93/D.  § (2)  bekezdés 
a) pontjában” szöveg,

 4. 2.  § (4)  bekezdésében az „az Oktatási Hivatal (a  továbbiakban: hivatal)” szövegrész helyébe az „a hivatal” 
szöveg,

 5. 3. § (2) bekezdésében az „az EKE” szövegrész helyébe az „a hivatal” szöveg,
 6. 5. § (1) bekezdésében az „Ntt. 2. § (2)” szövegrész helyébe az „Nkt. 93/E. § (2)” szöveg,
 7. 6.  § (1)  bekezdésében az  „Ntt.-ben meghatározott iskola” szövegrész helyébe az  „Nkt. 7.  § (1)  bekezdés 

b)–j) pontjában meghatározott nevelési-oktatási intézmény (a továbbiakban: iskola)” szöveg,
 8. 6. § (3) bekezdésében az „Ntt. 3. § (12) és (13)” szövegrész helyébe az „Nkt. 93/E. § (5) és (6)” szöveg,
 9. 9.  § (1)  bekezdésében az  „a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény (a  továbbiakban: Nkt.)” 

szövegrész helyébe az „az Nkt.” szöveg,
10. 9. § (2) bekezdés b) pontjában az „az EKE-vel” szövegrész helyébe az „a hivatallal” szöveg,
11. 9/D.  § (5)  bekezdésében a  „9/A.  § (3)  bekezdése szerinti tulajdonos” szövegrész helyébe a  „tulajdonosa” 

szöveg,
12. 9/O. § (1) bekezdés a) pontjában az „Ntt. 3. § (4)” szövegrész helyébe az „Nkt. 93/C. § (3)” szöveg,
13. 9/O. § (2) bekezdés c) pontjában a „nem felel meg a miniszter által kiírt nyilvános pályázati eljárás során vállalt 

bármely” szövegrész helyébe az „a miniszter által közzétett nyilvános felhívás keretében készült tankönyv 
nem felel meg a felhívásban előírt valamely” szöveg,

14. 9/O.  § (3)  bekezdésében az „Ntt. 3.  § (7), illetve a  9/G.  § (1) és (2)” szövegrész helyébe az „Nkt. 93/B.  § (2)” 
szöveg,
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15. 9/R. (1)  bekezdés a)  pontjában az  „Ntt. 3.  § (7)  bekezdésében” szövegrész helyébe az  „Nkt. 93/B.  § 
(2) bekezdésében” szöveg,

16. 9/T. § (2) bekezdésében az „az EKE” szövegrész helyébe az „a hivatal” szöveg
lép.

7. §  Hatályát veszti a TKR
a) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „ , pedagógus kézikönyvekkel” szövegrész,
b) 4. § a) pontjában az „az EKE-vel,” szövegrész,
c) 9/A. § (3), (8), (9) és (10) bekezdése,
d) 9/G. §-a,
e) 9/L. § (2) bekezdése,
f ) 9/M. § (4) bekezdése,
g) 13. § (3) bekezdése.

3. Záró rendelkezések

8. §  Ez a rendelet 2019. december 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 24/2019. (X. 31.) EMMI rendelete
az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló  
60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet és az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük 
nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet 
módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997.  évi CLIV.  törvény 247.  § (2)  bekezdés g)  pont ga)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím és a  3.  melléklet tekintetében az  egészségügyről szóló 1997.  évi CLIV.  törvény 247.  § (2)  bekezdés g)  pont 
gc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 
60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosítása

1. § (1) Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) 
ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Az egészségügyi szolgáltatónak biztosítani kell)
„f ) a rendelkezése alatt álló helyiségei – ideértve a folyamatos képi ellenőrzésre alkalmas biztonsági berendezéssel 
el nem látott és a  betegforgalom előtt nyitva álló valamennyi helyiséget is – személyi biztonsági szempontból 
történő, napi rendszerességű, legalább a napi működés befejezése, illetve az egészségügyi szolgáltató zárása előtti 
átvizsgálását.”

 (2) Az R1. 3. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az (1) bekezdés f ) pontja szerinti átvizsgálási feladatot az egészségügyi szolgáltató a munkavállalója, szervezeti 
egysége vagy szolgáltatási szerződés keretében takarítói vagy biztonsági szolgálat által vagy a  házirendjében 
meghatározott egyéb módon biztosítja.”

2. § (1) Az R1. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R1. 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi 
szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosítása

3. §  Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az  egészségügyi szakmai 
jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet (a  továbbiakban: R2.) 2. számú melléklete a  3.  melléklet szerint 
módosul.

3. Záró rendelkezések

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet a 24/2019. (X. 31.) EMMI rendelethez

 1. Az  R1. 2.  melléklet „Pszichiátria” „Szakmakód: 1800” megjelölésű része a  „Speciális pszichiátriai gondozási 
tevékenység minimumfeltételei” megjelölésű táblázatot követően a következő táblázattal egészül ki:
„

Pszichiátriai – Nappali Terápiás Részleg (NTR) minimumfeltételei

Személyi feltételek: 20 betegre vonatkoztatva

Pszichiáter szakorvos   0,25

Ápoló – pszichiátriai gyakorlattal 1

Rehabilitációs foglalkoztató/pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató/gyógyfoglalkoztató 
szakasszisztens/művészetterapeuta/biblioterapeuta/zeneterapeuta/állatasszisztált terapeuta/
kognitív viselkedésterápiás konzulens/addiktológiai konzultáns

1

Szociális munkás 0,5

Pszichológus 0,5

Tárgyi feltételek: a rendelő tárgyi feltételei* + 

Helyiség orvos/ápoló/foglalkoztató számára 2

Foglalkoztató helyiség kiscsoport számára** 1

Foglalkoztató helyiség nagycsoport számára*** 1

Orvosi szoba/pihenő helyiség 1

Teakonyha 1

Személyzeti öltöző**** 1

Megjegyzés:
  * Kivéve takarítószer és takarítóeszköz tároló, tisztaruha tároló, szennyesruha tároló, vizsgáló helyiség, fektető 
épületenként (járóbeteg-szakellátásban 2 órán túli tartózkodás esetén, ha a  beteg önellátásra képtelen), 
váróhelyiség.
 ** minimum 10 fő számára
 *** minimum 25 fő számára
**** amennyiben a gondozóban nem áll rendelkezésre
Az NTR kizárólag pszichiátriai gondozóhoz integráltan működhet.”

 2. Az  R1. 2.  melléklet „Pszichiátria” „Szakmakód: 1800” megjelölésű rész „Akut magas biztonságú (high security) 
osztály – 15 ágyra” megjelölésű táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:
„

Akut magas biztonságú (high security) osztály – 15 ágyra

Személyi feltételek:

Osztályvezető: Pszichiátria szakorvos – min. 10 éves gyakorlattal 0,5

Pszichiátria szakorvos 2,5

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus 0,5

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, 
gyógytornász)

15

Szociális munkás/felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember 0,5

Gyógyfoglalkoztató/rehabilitációs tevékenység terapeuta/mentálhigiénés szakasszisztens 0,5

Szocioterapeuta 0,5

Biztonsági őr 4

Adminisztratív munkaerő (kapcsolattartó személy) 1,5

Betegszállító 1

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

Differenciált magas biztonságú ellátásra alkalmas, felszerelt kórtermek X

Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiára alkalmas helyiségek –  
emelt szintű biztonsági fokozatnak megfelelően

X
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Szocioterápiára alkalmas helyiségek és eszközök X

Általános szomatikus (bel-, neurológiai) vizsgálathoz szükséges eszközök X

Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiség tesztek) X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Szakkonzíliumok EL

Belgyógyászati és intenzív terápiás háttér EL

Orvosi laboratórium X

Speciális és toxikológiai laboratórium EK

EKG X

Röntgen és ultrahang EL

Képalkotó eljárások (CT, MR, SPECT) EK

Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés, életminőség, dementia) EL
”

 3. Az R1. 2. melléklet „SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÁS” része a „Sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás” 
„Szakmakód: 4602” megjelölésű részét követően a következő résszel egészül ki:
„

Sürgősségi pszichiátria Szakmakód: 4604

Sürgősségi Pszichiátriai Osztály minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Orvos (ebből 1 pszichiáter szakorvos, 0,5 rezidens) 1,5

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus 0,1

Adminisztrátor 1

Szociális munkás 0,1

Ápoló Bsc végzettséggel (nappali műszakban) 1

4 – ügyeleti műszakban 3 – pszichiátriai szakápoló vagy a 3. melléklet 23. táblázata szerinti 
egészségügyi szakdolgozói létszám

X

Betegkísérő EL

Biztonsági őr műszakonként 1

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

Differenciált ellátásra alkalmas, felszerelt kórtermek X

Betegvizsgálatra, explorációra, krízisintervencióra alkalmas helyiségek X

Káddal rendelkező betegfürdető X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Szakkonzíliumok (belgyógyászat, neurológia) EL

Orvosi klinikai laboratórium EL

EKG X

Radiológia és ultrahang EL

Képalkotó eljárás CT EL

Képalkotó eljárás MRI EK
”

 4. Az  R1. 2.  melléklet „Transzfúziológia” „Szakmakód: 6101” „Véradószolgálat” „Szakmakód: 6102” megjelölésű rész 
„Progresszivitási szintek:” megjelölésű része az  „I. szint” megjelölésű részt követően a  következő rendelkezéssel 
egészül ki:
(Progresszivitási szintek:)
„I/B. szint: a vérkészítményeket OVSZ-en kívül felhasználó és tároló egészségügyi szolgáltatók”
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 5. Az  R1. 2.  melléklet „Transzfúziológia” „Szakmakód: 6101” „Véradószolgálat” „Szakmakód: 6102” megjelölésű rész 
„Minimumfeltételek I. szint” megjelölésű rész B) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„B) Vérkészítmény tárolására szolgáló ellenőrzött tárolórendszer minimumfeltételei (vérdepó)

Személyi feltételek:

Orvos* 1

Asszisztens/szakasszisztens** 2

Tárgyi feltételek:

Vörösvérsejt készítmény tárolására rendszeresített hűtőszekrény, szünetmentes áramforrással, 
riasztórendszerrel, szavatolt hőmérséklettartással és monitorozással***

1 

Fagyasztott plazma tárolására alkalmas fagyasztva tároló hűtőszekrény, szünetmentes 
áramforrással, riasztórendszerrel, szavatolt hőmérséklettartással és monitorozással***  
és****

1

A működés feltétele a külön jogszabályban meghatározott vérkészítmény készlet felhasználásának 
ellenőrzését biztosító informatikai program alkalmazása

X

Sürgősségi vörösvérsejt transzfúziós irányelv megléte azon speciális szolgáltatást nyújtó 
(pl. légimentés) egészségügyi szolgáltatók részére, akik vértárolást és a helyszíni ellátás során 
sürgősségi transzfúziót is kívánnak végezni „0” Rh negatív vörösvérsejt készítménnyel

X

Megjegyzés:
  * Orvosnak az OVSZ biztosítja a szükséges ismeretek megszerzését rendszeres továbbképzésen való részvétel útján.
 ** Az egészségügyi szakdolgozóknak a  szükséges ismeretek megszerzését az  OVSZ biztosítja, amely magában 
foglalja az  1 hetes transzfuziológiai tanfolyamot (térítési díjas), valamint az  érintett Vérellátó vérkiadójában 
biztosított 16 órás képzést, melyről az adott vérellátó vezetője igazolást ad ki.
 *** regisztráló berendezés hiányában 4 óránkénti leolvasás, az adatok hitelesített lejegyzése
**** kizárólag FFP tárolást is végezni kívánó egészségügyi szolgáltatók esetében
Minőségügyi feltételek:
− Már működő depó esetén rendszeres OVSz audit „megfelelő” eredménnyel.
− Depó kialakítása előtt eredményes előzetes OVSz audit.”

 6. Az  R1. 2.  melléklet „Transzfúziológia” „Szakmakód: 6101” „Véradószolgálat” „Szakmakód: 6102” megjelölésű része 
a következő táblázattal egészül ki:
„

A véradószolgálat minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Orvos 1

Egyéb diplomás* (diplomás ápoló, mentőtiszt) 1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános minimumfeltételei +

Váróhelyiség (véradók fogadására, a kérdőív kitöltésére zavartalan terület/asztal, szék) X

A vérvételi zsákok előkészítésére, a levett vér és a tartalék felszerelés tárolására legalább 8 m2 
elkülönített terület

X

Vizsgáló helyiség vagy elkülönített terület X

Vérvételi ágyanként 4 m2 alapterület X

Intézményben 20–28 Celsius fok, kiszálláson 18–30 Celsius fok X

230 V elektromos áramellátás (ellenőrzött érintésvédelemmel ellátott elosztóval hálózatról vagy 
zajszűrővel ellátott aggregátorról)

X

Ha szükséges, mesterséges szellőztetés, világítás X

Legfeljebb 50 m távolságban ivóvíz minőségű vízvételi lehetőség vagy legalább 30 l mennyiségű 
ivóvíz tartályban

X

Vérvételi ágy 3

Vérvételi rázómérleg 2

Etalon zsák (rázómérleg ellenőrzéséhez) X
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Ujjbegyszúró lándzsa X

Hemoglobinométer X

Hemoglobin mérő küvetta X

Hemoglobinométer kontrollok X

Vércsoport meghatározó kártya X

Keverőpálca X

Vércsoport meghatározó kártya fedőfólia X

Ampullás gyári 0,9%-os NaCl oldat X

Egyszerhasználatos pipetta X

Előzetes vércsoport címkék X

Vákumos natív mintacső, kupakkal X

Vákumos mintacső alvadásgátlóval, kupakkal X

Csőhegesztő készülék X

Védőtasak a zsákrendszer csomagolására X

Vérminta szállító állványok/szállító doboz X

Teljes vérszállító hűtőtálca rendszer/betét/tálca/kocsi X

0–9%-os NaCl infúzió X

Szobahőmérő X

OVSZ-szel kötött vérgyűjtésre vonatkozó együttműködési megállapodás** X

OVSZ által kiadott vérgyűjtési eljárásrend GMP szerint X

Felszerelést ellenőrző lista X

Előzetes tájékoztató a véradóknak X

Tájékoztató a véradóknak azokról a gyógyszerekről, amelyek kizárást eredményeznek X

Véradó kérdőív X

Véradó hozzájárulási nyilatkozat X

Véradó bizonylat X

Vérvételi sorszám címke rendszer X

Tájékoztató és rendelkező nyilatkozat irányított véradók részére X

Észlelési lap véradó rosszullét esetére X

Baleseti lap X

Vérvételi zsákrendszer reklamációs lap X

Vérgyűjtési jegyzőkönyv X

Vérgyűjtési hibalap X

Pharmindex (online vagy zsebkönyv) X

Étkezési jegy** X

Ostyaszelet X

Palackos ásványvíz X

Megjegyzés:
 * Egyéb diplomás esetén orvos elegendő intézményen belül elérhető távolságban
** Az  emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó 
minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeiről szóló 3/2005. (II. 10.) 
EüM rendelet alapján”

 7. Az R1. 2. melléklet
a) „LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA” megjelölésű részében a  „NAT akkreditáció” szövegrészek helyébe 

a „NAH akkreditáció” szöveg, a „2019. január 1-jétől” szövegrészek helyébe a „2022. január 1-jétől” szöveg,
b) „Szövetbanki tevékenység” „Szakmakód: 6001” megjelölésű rész c) Szaruhártyaszövet megjelölésű 

táblázatában a „Szemészet szakorvos” szövegrész helyébe a „Szemészet szakorvos/orvos/biológus – orvos 
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vagy a  feladatra kiképzett és levizsgázott biológus végzettségű személy a  Szemészeti Klinika szakmai 
irányításával” szöveg

lép.

2. melléklet a 24/2019. (X. 31.) EMMI rendelethez

Az R1. 3. melléklete a következő 26. táblázattal egészül ki:
„

26. Szakdolgozói minimumfeltételek (1800) akut magas biztonságú (high security) osztályra vonatkozóan

Szakápoló 7,5/15 ágy

Ápoló BSc végzettséggel 1/15 ágy (nappali műszakban)

Ápolási asszisztens 7,5/15 ágy

Összes ápolói létszám 15/15 ágy

Éjszakai műszakban biztosítani szükséges az ápolói végzettséggel rendelkező ápolók 75%-os arányát.”

3. melléklet a 24/2019. (X. 31.) EMMI rendelethez

Az R2. 2. számú melléklet I. rész „46 Sürgősségi betegellátás” megjelölésű része a következő sorral egészül ki:
„4604 sürgősségi pszichiátria”

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 40/2019. (X. 31.) ITM rendelete
a hajózási tevékenység folytatásának egyes feltételeiről szóló 16/2019. (VI. 28.) ITM rendelet módosításáról

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88.  § (2)  bekezdés 1.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116.  § 18.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A hajózási tevékenység folytatásának egyes feltételeiről szóló 16/2019. (VI. 28.) ITM rendelet 1. §-ában
a) a „2019. november 1-jét” szövegrész helyébe a „2020. február 1-jét” szöveg és
b) a „2019. október 31-ig” szövegrész helyébe a „2020. január 31-ig” szöveg
lép.

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

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1622/2019. (X. 31.) Korm. határozata
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2019. évi programstratégiájának jóváhagyásáról

A Kormány
 1.  megtárgyalta és elfogadta a  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2019. évi programstratégiáját 

(a továbbiakban: Programstratégia), az 1. melléklet szerint;
 2.  felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 

Hivatal elnöke útján gondoskodjon az 1. pontban meghatározott Programstratégia végrehajtásáról.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2019. december 31-ig folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1622/2019. (X. 31.) Korm. határozathoz

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2019. évi programstratégiája

A B C D

1 A konstrukció megnevezése
2019. évi kifizetés  

(milliárd Ft)

Összes keret 

(milliárd Ft)
Rövid ismertetés

2 1. jogcím: Hazai innováció támogatása 

3
Piacvezérelt vállalati KFI 
támogatása

3,02 45,00

A hatékony és átlátható döntéshozatal, valamint az egyenlő esélyek biztosítása érdekében a projektek 
méretüktől függően két külön alprogram keretében kerülnek benyújtásra és értékelésre. Mindkét alprogram 
a vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységét támogatja, prototípus vagy piacképes termék, 
technológia, szolgáltatás kifejlesztése érdekében.

4 Nyílt innováció 0 1,0
A program ösztönzi a KKV-k bevonását nagyvállalatoknál felmerülő kutatási és innovációs kérdések, problémák 
megoldásába.

5 Iparjog 0,02 0,11
A program célja a szellemitulajdon-védelem eszköztárának tudatos, versenyképességet erősítő, minél 
szélesebb körű alkalmazásának támogatása.

6 Kompetencia Központok 0 8,50
A program célja a vállalati oldal K+F igényét folyamatosan kiszolgálni képes, költségvetési és nonprofit 
kutatóintézetek, egyetemi és vállalati kutatóhelyek alapjain mátrixszervezetként működő tudásközpontok 
létrehozása, amelyek nagy tématerületi, társadalmi kihívásokra koncentrálnak.

7
Egyetemi Innovációs 
Ökoszisztéma

1,75 1,94
A program célja a versenyképes egyetemi innovációs ökoszisztéma kiépítése, a technológiatranszfer 
szervezetek hatékonyságának növelése. 

8 Tématerületi Kiválósági Program 5,40 5,40

Kiegészítő forrás biztosítása a Tématerületi Kiválósági Programhoz a tudományos kutatásról, fejlesztésről és 
innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 13. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legkiválóbb hazai felsőoktatási 
intézmények, állam által alapított kutatóintézetek hatékony és eredményes szakmai munkájának fenntartása,  
a kiszámítható és a fenntartható finanszírozási rendszerük keretfeltételeinek kialakítása érdekében.

9 2. jogcím: A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása

10

Bilaterális programok és 
Horizont 2020 programban 
való hazai részvétel 
ösztönzése, a kapcsolódó 
közös programokban 
és Közös Technológiai 
Kezdeményezésekben való 
magyar részvétel elősegítése

1,25 6,50

A program célja a külföldi partnerekkel közösen, nemzetközi hálózatokban, projektekben végzett  
KFI tevékenység hazai támogatása. Kiterjed a kétoldalú (bilaterális) programokban és az EUREKA 
program keretében végzett kutatási és innovációs tevékenységek projektalapú támogatására, a kétoldalú 
szakembercsere ösztönzésére (TÉT), valamint az EU H2020 kutatási és innovációs keretprogramjában való 
magyar részvétel ösztönzésére (EU_KP konzorciumépítő és H2020 KKV fejlesztési eszköz rásegítő pályázati 
felhívás). További cél a H2020 partnerségi konstrukciókhoz illeszkedő, specifikus témájú felhívások  
(AAL, ECSEL, EUROSTARS, ERA-NET, EJP-Cofund) keretében nyújtott támogatás, valamint a magyar kutatók 
jelentős nemzetközi kutatási infrastruktúrákhoz való hozzáférésének javítása.
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11
Az EIT IC társulásokban történő 
magyar részvétel és partneri 
közreműködés elősegítése

0,15 0,50
A program célja a budapesti székhelyű Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) Tudás és Innovációs 
Közösségeiben (Knowledge and Innovation Community – KIC) történő magyar részvétel támogatása.

12 6. jogcím: Kutatási témapályázatok támogatása

13 Kutatási témapályázatok 1,49 5,80
A program célja olyan kutatói kezdeményezésű alapkutatások támogatása, amelyek nemzetközi mércével is 
kiemelkedő tudományos eredményekhez vezetnek, megalapozhatják az innovációs folyamatokat, és nem 
rendelkeznek tematikus megkötéssel.

14 Mecenatúra 0,10 1,00

A program célja hazai közfinanszírozású támogatás igénybevételével elért kutatási eredmények 
nemzetközi tudományos konferencián való bemutatásának, tudományos cikk vagy könyv formájában 
való megjelentetésének támogatása. További cél a nemzetközi tudományos szervezetekben való részvétel 
ösztönzése.

15 Kabay-program 0,15 1,00
A program célja az alapkutatásból származó K+F eredmények innováció irányába történő elmozdítása, például 
a kutatási infrastruktúrákhoz (CERN, ESS) kapcsolódó eszközök beszállításához kapcsolódóan, valamint  
az egyéni vagy intézményi alapkutatási kiválósági projektek hasznosulásának elősegítése.

16 8. jogcím: Kutatási kiválósági programok támogatása

17
Posztdoktori és fiatal kutatói 
kiválósági program

1,17 4,00

A program a jelentős kutatási eredményt felmutató országokban bevett gyakorlatnak megfelelően a kutatói 
életpálya kezdetén járó kiváló kutatók támogatását célozza meg két lépcsőben. Az egyik alprogram a friss 
posztdoktorok kutatói pályán történő elindulását segíti. A másik alprogram célja a fiatal kutatók által  
a posztdoktori időszakuk után kezdeményezett tematikus megkötés nélküli kutatás támogatása a kiemelkedő 
tudományos eredmények elérése érdekében.

18
Élvonal – Kutatási Kiválósági 
Program

0,00 3,00
A program a legdinamikusabb alkotási szakaszban lévő kiváló kutatókat ösztönzi, akik a kutatás nemzetközi 
élvonalában szakterületük formálóiként, iskolateremtő vezető kutatóként ígéretes kutatási projektjeik 
megvalósításával hozzájárulnak Magyarország fejlett országokhoz történő felzárkózásához. 

19
Nemzetközi hatású kiemelkedő 
eredményeket elért 
kutatócsoportok támogatása

0,50 1,00

A program az eredményeikkel korábban már nemzetközi hatást kiváltó kutatók és kutatócsoportjaik számára 
nyújt támogatást, a legnagyobb presztízsű tudományos folyóiratokban, az adott területen a felső öt 
százalékban megjelenő, sokszor használt és idézett kutatási eredmények létrehozásának kiemelt támogatását 
célozza.

20
2019. évi új kifizetési 
kötelezettség

15,00  

21 2019. évi pályázatok keretösszege 84,75  
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A Kormány 1623/2019. (X. 31.) Korm. határozata
az Európai Bizottság Strukturálisreform-támogató Programja 2020. évi pályázati körében benyújtani 
javasolt pályázatokról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a Strukturálisreform-támogató Program 2020. évi pályázati körében Magyarország a következő 

témakörökben nyújtson be pályázatot:
a) A magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiája 2019–2030 megvalósításának és 

értékelési rendszere kidolgozásának szakértői támogatása,
b) Cégutódlás Tervezését és Végrehajtását Támogató Program,
c) Ajánlások tervezése egy magyarországi Fenntartható Tőkepiaci Stratégiához és Akciótervhez,
d) Kapacitás- és folyamatmenedzsment-fejlesztés a  transzferárazás területén a  legjobb nemzetközi 

tapasztalatok felhasználásával,
e) A szociális gazdasági szektor erősítése és bővítése a  foglalkoztathatóság javítására és a  szegénység 

csökkentésére a hátrányos helyzetű térségekben,
f ) A kisgyermekes édesanyák családorientált, rugalmas foglalkoztatásának elősegítésére irányuló szakpolitika 

megerősítése és gyakorlati alkalmazása a  munkaerőpiacon, az  ehhez kapcsolódó foglalkoztatási formák 
támogatása a nők munkaerőpiaci részvételének fokozása érdekében,

g) A Nemzeti Foglakoztatási Szolgálat ügyintézési folyamatainak és informatikai rendszerének felülvizsgálata, 
valamint egy új rendszerfejlesztési koncepció kidolgozása,

h) A vízgazdálkodás és a Közös Agrárpolitika végrehajtásának összehangolása,
i) A körforgásos gazdaság bevezetése és a hulladékgazdálkodás kihívásainak kezelése,
j) A magyar felsőoktatás digitális átállásának stratégiai támogatása,
k) Zöld és kék települési infrastruktúra támogatása,
l) Az Országos Vérellátó Szolgálat szervezetfejlesztési stratégiájának kialakítása nemzetközi vérellátó 

intézmények legjobb gyakorlatainak felhasználásával;
 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az  1.  pontban felsorolt pályázatok technikai benyújtásáról 

az Európai Bizottság Strukturálisreform-támogató Szolgálata felé.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2019. október 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1624/2019. (X. 31.) Korm. határozata
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

 1.  Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) 
Korm. határozat (a továbbiakban: H.) 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 2.  Ez a határozat 2019. december 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1624/2019. (X. 31.) Korm. határozathoz

 1. A H. 2. mellékletében foglalt táblázat 51. sora helyébe a következő sor lép:

[A B C D E F G

1.
Felhívás 

azonosító jele
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív 

támogatási kerete 

(Mrd Ft)

Magyarország központi 

költségvetéséből megtéríthető 

indikatív önerő 

(Mrd Ft)

Projekt benyújtásának 

várható ideje
Szakmai elvárások]

51.
EFOP-3.2.2- 
VEKOP-15

A köznevelés tartalmi 
szabályozóinak 

megfelelő 
tankönyvek, 
taneszközök 

fejlesztése és digitális 
tartalomfejlesztés

Oktatási Hivatal
4,37  

(ebből VEKOP: 1,31)
–

Meghirdetve 
2016. januárban

A kiemelt projekt célja a köznevelés tartalmi 
szabályozóinak megfelelő tankönyvek, 
taneszközök fejlesztésének folytatása, és a hiányos 
ellátottságú műveltségterületek, tantárgyak, 
évfolyamok esetén tankönyvek fejlesztése, 
digitális tartalomfejlesztés megvalósítása, és  
a Nemzeti Köznevelési Portál tartalmi fejlesztése.
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 2. A H. 2. mellékletében foglalt táblázat 58a. sora helyébe a következő sor lép:

[A B C D E F G

1.
Felhívás 

azonosító jele
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív 

támogatási kerete 

(Mrd Ft)

Magyarország központi 

költségvetéséből megtéríthető 

indikatív önerő 

(Mrd Ft)

Projekt benyújtásának 

várható ideje
Szakmai elvárások]

58a.
EFOP-3.2.15- 

VEKOP-17

A köznevelés 
keretrendszeréhez 

kapcsolódó mérési- 
értékelési és 

digitális fejlesztések, 
innovatív 

oktatásszervezési 
eljárások kialakítása, 

megújítása

Oktatási Hivatal  
(konzorciumvezető)  

Eszterházy Károly 
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Digitális Jólét 
Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű 
Társaság

10,56  
(ebből VEKOP: 3,17)

–
Meghirdetve 

2017. áprilisban

A kiemelt projekt célja a vizsgarendszer 
feladatállományának karbantartása,  
a mérés-értékelés, valamint a keletkezett mérési 
eredmények folyamatos értékelése, elemzése. 
A projekt célja továbbá a mérési eredmények 
visszacsatolásával és a tanítási gyakorlatba 
beépítésével a lemorzsolódás és a végzettség 
nélküli iskolaelhagyás csökkentése, valamint  
a Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájához 
kapcsolódó rendszerszintű fejlesztések 
megvalósításának elősegítése. Kialakításra és 
megújításra kerülnek a kompetenciafejlesztést 
támogató innovatív oktatásszervezési eljárások, 
amelyek erősítik az informális, nyitott  
nevelési-tanulási környezetben történő oktatást.
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A Kormány 1625/2019. (X. 31.) Korm. határozata
a MÁV-csoport közszolgáltatási feladatait érintő időszerű finanszírozási kérdésekről

A Kormány a MÁV-csoport közszolgáltatási feladatait érintő időszerű finanszírozási kérdések rendezése érdekében
 1. egyetért a  MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: 

MÁV-START  Zrt.) 2018. évi vasúti személyszállítási közszolgáltatási tevékenysége után járó, az  elszámolás 
lezárása szerinti, a  megrendelő innovációért és technológiáért felelős miniszter által – a  pénzügyminiszterrel 
egyetértésben – jóváhagyott 8 105 000 000 forint összegű költségtérítés legkésőbb 2020. évi kifizetésével;

 2. az 1.  pont végrehajtása érdekében felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős 
miniszter és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával – gondoskodjon a szükséges 
többletforrás rendelkezésre állásáról a központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 
21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Közszolgáltatások ellentételezése alcím, 1. Közlekedési közszolgáltatások 
jogcímcsoport, 4. Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: legkésőbb a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során
 3. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca 

nélküli miniszter és a pénzügyminiszter bevonásával – a 2. pontban biztosított forrás rendelkezésre állását követően 
gondoskodjon a MÁV-START Zrt.-vel a 2018. évből elmaradt, az állam mint megrendelő által elismert és kifizetendő 
személyszállítási költségtérítés kifizetése érdekében a szükséges záradék aláírásáról;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a 2.  pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően 15 munkanapon belül, de legkésőbb 
2020. december 31-ig

 4. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert és az  innovációért és technológiáért felelős 
minisztert, hogy a  MÁV-csoport fejlesztési stratégiáját és az  abban foglaltak költségvetési hatásait külön jelentés 
keretében mutassák be a Kormány részére.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2019. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1626/2019. (X. 31.) Korm. határozata
a külgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügylet megvalósításához szükséges kormányzati 
intézkedésekről szóló 1312/2019. (V. 28.) Korm. határozat módosításáról

A külgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügylet megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről 
szóló 1312/2019. (V. 28.) Korm. határozat 2. pontjában a „2019. június 30.” szövegrész helyébe a „2019. november 29.” 
szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



7286	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2019.	évi	175.	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: Papp Tibor ügyvezető.

A miniszterelnök 120/2019. (X. 31.) ME határozata
a Felsőoktatási Tervezési Testület tagja megbízásának visszavonásáról és új tag megbízásáról

A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 
16.  § (1)  bekezdésében és 17.  § (1)  bekezdés d)  pontjában foglalt jogkörömben eljárva – az  innovációért és 
technológiáért felelős miniszter javaslatára –

Szigeti Ádámnak, az  Innovációs és Technológiai Minisztérium volt helyettes államtitkárának a Felsőoktatási és 
Tervezési Testület tagsági teendőinek ellátására vonatkozó megbízását

– visszahívásának kezdeményezése miatt – visszavonom, egyidejűleg

Gulyás Tibort, az  Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkárát a Felsőoktatási Tervezési Testület 
tagsági teendőinek ellátásával

– a 2019. november 1-jétől 2022. március 10-éig terjedő időtartamra – megbízom.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök


	2019. évi LXXIV. törvény
	„A terrorizmushoz vezető radikalizáció megelőzése: regionális politikai válaszok és kockázatcsökkentés” című regionális konferenciáról szóló, levélváltás útján létrejövő megállapodás kihirdetéséről*

	A Kormány 258/2019. (X. 31.) Korm. rendelete
	a tankönyvellátással kapcsolatos feladatok átadásáról

	A Kormány 259/2019. (X. 31.) Korm. rendelete
	az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet, valamint a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/

	Az emberi erőforrások minisztere 24/2019. (X. 31.) EMMI rendelete
	az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 
60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet és az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. 

	Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 40/2019. (X. 31.) ITM rendelete
	a hajózási tevékenység folytatásának egyes feltételeiről szóló 16/2019. (VI. 28.) ITM rendelet módosításáról

	A Kormány 1622/2019. (X. 31.) Korm. határozata
	a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2019. évi programstratégiájának jóváhagyásáról

	A Kormány 1623/2019. (X. 31.) Korm. határozata
	az Európai Bizottság Strukturálisreform-támogató Programja 2020. évi pályázati körében benyújtani javasolt pályázatokról

	A Kormány 1624/2019. (X. 31.) Korm. határozata
	az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1625/2019. (X. 31.) Korm. határozata
	a MÁV-csoport közszolgáltatási feladatait érintő időszerű finanszírozási kérdésekről

	A Kormány 1626/2019. (X. 31.) Korm. határozata
	a külgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügylet megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1312/2019. (V. 28.) Korm. határozat módosításáról

	A miniszterelnök 120/2019. (X. 31.) ME határozata
	a Felsőoktatási Tervezési Testület tagja megbízásának visszavonásáról és új tag megbízásáról


		2019-10-31T20:10:57+0100
	Dr. Salgó László Péter




