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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 42/2019. (XII. 11.) BM rendelete
az „A magyar–szlovén államhatáron a határvonal és a határjelek felújításának és karbantartásának  
2014–2017. évi munkálatairól” című zárójegyzőkönyv jóváhagyásáról

Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16.  § (6)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az „A magyar–szlovén államhatáron a határvonal és a határjelek felújításának és karbantartásának 2014–2017. évi 
munkálatairól” című zárójegyzőkönyvet (a továbbiakban: Zárójegyzőkönyv) e rendelettel jóváhagyom.

 (2) A Zárójegyzőkönyvet az 1. melléklet tartalmazza.

2. §  Ez a  rendelet a  magyar–szlovén államhatár új, 2018. évi határokmányainak kihirdetéséről szóló 2019. évi  
LXXVIII. törvény 2. és 3. §-a, valamint 1–3. melléklete hatálybalépésének napján lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 42/2019. (XII. 11.) BM rendelethez

ZÁRÓJEGYZŐKÖNYV
a magyar–szlovén államhatáron a határvonal és a határjelek felújításának és karbantartásának 
2014–2017. évi munkálatairól

Az államhatár felújítására, megjelölésére és karbantartására létrehozott magyar–szlovén Vegyesbizottság  
(a továbbiakban: Vegyesbizottság), amely a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi 
Köztársaság Képviselőházának Végrehajtó Tanácsa között a  magyar–jugoszláv államhatáron a  határvonal 
és a  határjelek felújítására, megjelölésére és karbantartására Belgrádban, 1983. október 20. napján létrejött 
Egyezmény, amelyet a Szlovén Köztársaság jogutódlással átvett (a továbbiakban: Egyezmény) 11. cikke alapján jött 
létre, megszervezte a  magyar–szlovén államhatáron a  határvonal és a  határjelek közös ellenőrzésének, kiegészítő 
megjelölésének, valamint a  határjelek felújításának és karbantartásának 2014–2017. évi hetedik időszakos 
ellenőrzését.

A Vegyesbizottság az  1. számú melléklet szerinti összetételben a  Ptujban, 2018. május 15–17. között megtartott 
huszonhatodik ülésszakán elfogadta a jelen Záró-jegyzőkönyvet

I.
Bevezető
Magyarország és a Szlovén Köztársaság közötti államhatár vonalának ellenőrzését mindkét fél az 1973–1979. között 
végrehajtott újfelmérés alapján végezte el. Mivel az 1973–1979. között végrehajtott újfelmérés alapján kidolgozott 
határokmányok nem felelnek meg a korszerű műszaki elvárásoknak, a Vegyesbizottság megbízta a vegyes szakértői 
csoportot, hogy korszerű technológiával (digitális ortofotó, műholdas helyzet-meghatározás stb.) úgy készítse el 
az új határokmányokat, hogy a műszaki adatatok digitális formában is rendelkezésre álljanak.
A munka eredményként létrehozták az  alábbi új határokmányokat: a  határleírást, a  koordinátajegyzéket és 
a határtérképeket.
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A Szerződő Felek az  Egyezmény 9.  cikk értelmében a  határvonalat öt évenként közösen ellenőrzik és elvégzik 
a határjelek felújítását, karbantartását, szükség szerint a határvonal kiegészítő megjelölését.
A Vegyesbizottság az Egyezmény megkötése óta a határjelek első időszakos ellenőrzését és felújítását 1983–1984., 
a  másodikat 1988–1989. években, a  harmadikat 1993. évben, negyediket 1999–2003., az  ötödiket 2004–2005., 
a hatodikat 2009–2012. között és a hetediket 2014–2017. években végezte el.

II.
A munkák szervezése és végrehajtása
A Vegyesbizottság a  hetedik időszakos ellenőrzés szervezéséhez, végrehajtásához szükséges határozatait 
a következő ülésszakokon hozta meg:
– a huszonegyedik ülésszakon (Körmend, 2013. május 27–30.),
– a huszonkettedik ülésszakon (Mala Nedelja, 2014. május 26–28.),
– a huszonharmadik ülésszakon (Lenti, 2015. május 19–20.),
– a huszonnegyedik ülésszakon (Lendva, 2016. május 17–19.),
– a huszonötödik ülésszakon (Lenti, 2017. május 15–17.),
– a huszonhatodik ülésszakon (Ptuj, 2018. május 15–17.).
Az Egyezmény 15. cikk (5) bekezdése alapján valamennyi ülésszakról jegyzőkönyv készült.
A magyar–szlovén államhatár A1–A644.3 számú határjelek közötti szakaszának hossza 100 km.
A Vegyesbizottság a  huszonegyedik ülésszakán megbízta a  vegyes munkacsoportot az  Egyezmény 9.  cikkében 
szereplő feladatok végrehajtásával.
A vegyes munkacsoport a munkálatokat egy magyar és egy szlovén földmérő szakember vezetésével végezte el.
A munkaerőt, anyagokat, járműveket és műszereket a Szerződő Felek biztosították.
A vegyes munkacsoport a hetedik időszakos ellenőrzést az „Utasítás a magyar–szlovén államhatár megjelöléséhez, 
a  határjelek ellenőrzéséhez, felújításához és karbantartásához 2001/2012.” című okmány rendelkezései szerint 
végezte el (a Vegyes-bizottság huszadik ülésszakáról készült jegyzőkönyv 5. számú melléklete).
A vegyes munkacsoport a  határvonal megjelölésével, a  határjelek ellenőrzésével és karbantartásával kapcsolatos 
munkálatokat az alábbi időszakokban végezte el:
– 2014. június 9. és október 30. között,
– 2015. április 1. és szeptember 25. között,
– 2016. május 23. és szeptember 30. között,
– 2016. november 9. és 2017. március 17. között.
A 2477 ellenőrzött határjellel kapcsolatban az alábbi jelentős munkákat végezte el:
– 650 határjelet rendben talált,
– 15 határjel helyzetét geodéziailag felülvizsgálta vagy újból meghatározta,
– 760 enyhén sérült határjelet kijavított,
– 26 erősen sérült határjelet újjal pótolt,
– hiányzó határjelet nem kellett pótolni,
– 140 kidőlt, ferde, túlzottan kiálló vagy süllyedt határjelet megfelelő helyzetbe
 állított,
– veszélyeztetett határjelet nem kellett biztonságos helyre áthelyezni,
– 2 közbeiktatott határjelet helyezett el (A1.a, A1.b),
– 8 határjel közvetett jelölését közvetlenre változtatta (vagy fordítva),
– 20 határjel típusát megváltoztatta,
– 2440 határjel feliratát kijavította vagy pótolta,
– 2477 határjelet fehérre festett és a feliratokat fekete színnel kifestette,
– az államhatárt keresztező 8 aszfalt úton felfestette az államhatár vonalát jelölő 20 cm széles piros sávot.
A határjelek hetedik időszakos ellenőrzését követően a  magyar–szlovén államhatár A1–A644.3 számú határjelek 
közötti szakaszát 2477 db határjel jelöli.
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III.
A munkálatok okmányolása
A vegyes munkacsoport vezetői az  általuk végrehajtott munkálatokról jegyzőkönyveket készítettek, amelyekben 
az  Egyezmény 12.  cikk (1)  bekezdése értelmében valamennyi, a  Vegyesbizottság által elrendelt, az  államhatár 
megjelölését érintő változás és kiegészítés, illetve a  határokmányokban szereplő adatok helyesbítése szerepel. 
A  Vegyesbizottság a  fent említett jegyzőkönyveket felülvizsgálta és jóváhagyta, és azokat az  ülésszakról készült 
jegyzőkönyveihez csatolta.
A Vegyesbizottság az  Egyezmény 4.  cikk (1)  bekezdése értelmében és a  jóváhagyott jegyzőkönyvekben 
dokumentált változtatásokat és módosításokat a 2018. évi kiadású új határokmányokban tartja nyilván.
Az új 2018. évi határokmányok tartalmazzák a  hatodik időszakos ellenőrzés befejezése óta (2013)  bekövetkezett 
változásokat és kiegészítéseket, valamint a  Magyarország és a  Szlovén Köztársaság között a  Lendva-patak 
vízgazdálkodási szabályozása következtében az  államhatár megváltoztatásáról szóló szerződésben jóváhagyott új 
határvonal megjelölésével kapcsolatos valamennyi változást és kiegészítést.
A Vegyesbizottság felülvizsgálatát és jóváhagyását követően a  küldöttségek elnökei az  új, kétnyelvű  
2018. évi határokmányok négy példányát aláírták.
A hetedik időszakos ellenőrzés jegyzőkönyve a  Vegyesbizottság huszonhatodik ülésszakáról készült jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.
A Vegyesbizottság továbbá összeállította a  „Statisztikai adatok a  magyar–szlovén államhatár A1–A644.3 számú 
határjelek közötti szakaszáról 2018” című okmányt, amely a jelen Zárójegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.

IV.
A Vegyesbizottság megállapításai
A Vegyesbizottság megállapítja, hogy Magyarország és a  Szlovén Köztársaság közötti, az  Egyezmény 1.  cikke 
szerinti határvonal, amelyet az  1981. évben a  Szerződő Felek által jóváhagyott határokmányok dokumentáltak, 
a  szabályozott Lendva-patak térségében megváltozott a  Magyarország és a  Szlovén Köztársaság között 
a  Lendva-patak vízgazdálkodási szabályozása következtében az  államhatár megváltoztatásáról szóló szerződés 
alapján.
A Vegyesbizottság továbbá megállapítja, hogy a  határjelek hetedik időszakos ellenőrzésének befejezése után 
a magyar–szlovén államhatár a terepen egyértelműen felismerhető.
A Vegyesbizottság küldöttségei, valamint a  vegyes szakértői csoport és a  vegyes munkacsoport vezetői és tagjai 
a határjelek hetedik időszakos ellenőrzése során a feladataikat kölcsönösen jó együttműködésben hajtották végre.
A küldöttségek a  Zárójegyzőkönyvet az  Egyezmény 15.  cikk (5)  bekezdése alapján az  illetékes szerveikhez 
jóváhagyásra benyújtják.

Jelen Zárójegyzőkönyv két példányban, magyar és szlovén nyelven készült, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

Mellékletek száma: 2

Ptuj, 2018. május 17.

 Dr. Hajnal Gábor Tomaž Petek
 rendőr alezredes okleveles mérnök
 Vegyesbizottság Vegyesbizottság
 magyar küldöttségének elnöke szlovén küldöttségének elnöke
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1. számú melléklet a Zárójegyzőkönyvhöz
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2. számú melléklet a Zárójegyzőkönyvhöz

STATISZTIKAI ADATOK
a magyar–szlovén államhatár A1–A644.3 számú határjelek közötti szakaszáról (2018.)

Határszakasz Összesen

A határvonal hossza 99 910 m

A határ- 
vonalon

„A” típusú határoszlop 529

„B” típusú határoszlop
(ebből irányoszlop)

15
(3)

„C” típusú határoszlop
(ebből irányoszlop)

1627
(30)

„D” típusú határoszlop 19

Hármashatárjel 1

Fémcsap („E” típusú határjel) 8

Határtábla („F” típusú határjel) 2

Meg nem jelölt töréspont 922

Szlovén
területen

„A” típusú határoszlop 61

„B” típusú határoszlop 81

„D” típusú határoszlop 0

Magyar
területen

„A” típusú határoszlop 53

„B” típusú határoszlop 83

„D” típusú határoszlop 0

Háromszögelési pont 69

ÖSSZESEN

„A” típusú határoszlop 643

„B” típusú határoszlop 179

„C” típusú határoszlop 1627

„D” típusú határoszlop 19

Hármashatárjel 1

Fémcsap („E” típusú határjel) 8

Határtábla („F” típusú határjel) 2

Háromszögelési pont 69

Meg nem jelölt töréspont 922

HATÁRJEL ÖSSZESEN 2477

HÁROMSZÖGELÉSI PONT ÖSSZESEN 69

TÖRÉSPONT ÖSSZESEN 3085



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 199. szám 8537

Az emberi erőforrások minisztere 28/2019. (XII. 11.) EMMI rendelete
a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási 
támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról 
szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (3)  bekezdés c)  pontjában és (4)  bekezdés 
n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet  
92.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló  
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel 
egyetértésben – a következőket rendelem el:

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

 (2) Az R. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

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

1. melléklet a 28/2019. (XII. 11.) EMMI rendelethez

Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat „B02BA” megjelölésű sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK

  NORMATÍV
EMELT

INDIKÁCIÓHOZ  

KÖTÖTT

KIEMELT

INDIKÁCIÓHOZ 

KÖTÖTT

KÜLÖN 

KERET)

(ATC ATC MEGNEVEZÉS 0% 25% 55% 80%

  
ÉRTÉK  

NÉLKÜL

ÁTLAGON  

ALULI
ÁTLAGOS

ÁTLAGON  

FELÜLI

B02BA K-vitamin   X  X  

2. melléklet a 28/2019. (XII. 11.) EMMI rendelethez

Az R. 2. számú melléklete a következő EÜ100 69. ponttal egészül ki:

„EÜ100 69.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Az 1 év alatti gyermekek K-vitaminnal történő kezelésére.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ 
ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés/  Csecsemő- és gyermekgyógyászat írhat
Fekvőbeteg gyógyintézet
Háziorvos Megkötés nélkül írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
E5610, Y4430”
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Az emberi erőforrások minisztere 29/2019. (XII. 11.) EMMI rendelete
az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi 
oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről 
és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet 
módosításáról és az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló  
17/2018. (VII. 4.) EMMI rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001.  évi C.  törvény 67.  § (3)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 2.  alcím tekintetében az  emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények 
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés k) pontjában 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 Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi 
oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről 
és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet 
módosítása

1. § (1) Az  Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, 
bizonyítványok és a  képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az  ezen okiratok 
birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet (a  továbbiakban: R) 1.  számú 
melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 (2) Az R 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (4) Az R 4. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
 (5) Az R 5. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

2. Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló  
17/2018. (VII. 4.) EMMI rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetése

2. §  Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2018. (VII. 4.) EMMI rendelet 
1.  mellékletében foglalt „1.  melléklet a  44/2005. (X. 19.) EüM rendelethez” VIII.  pont 1.  alpontjában az „egy évig 
kell megőrizni, vagy – harmadik országból importált gyógyszer esetében – az  illetékes meghatalmazott személy” 
szövegrész helyett az „egy évig kell megőrizni, vagy az illetékes meghatalmazott személy” szöveggel lép hatályba.

3. Záró rendelkezések

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

4. §  Ez a rendelet
a) a  szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvnek,
b) a  szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a  belső piaci információs rendszer 

keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról 
szóló, 2013. november 20-i 2013/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és

c) a  2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az  emberi felhasználásra szánt gyógyszerek helyes 
gyártási gyakorlatára vonatkozó alapelvek és iránymutatások tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 
2017. szeptember 15-i (EU) 2017/1572 bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet a 29/2019. (XII. 11.) EMMI rendelethez

Az R. 1. számú melléklet E) pont 10. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. Feltétel nélkül el kell ismerni azon orvosi vagy szakorvosi okleveleket, amelyeket a volt Jugoszlávia bocsátott ki, 
vagy amelyek esetében az érintettek a képzést
a) Szlovénia esetében 1991. június 25-e előtt,
b) Horvátország esetében 1991. október 8-a előtt
a volt Jugoszláviában kezdték meg, amennyiben az  érintett tagállam hatóságai tanúsítják, hogy az  orvosi vagy 
szakorvosi oklevél az  orvosi tevékenység gyakorlásának megkezdése és folytatása tekintetében területükön 
ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az  általuk kibocsátott, orvosi és szakorvosi területen szerzett szakképesítés. 
Az ilyen okiratokhoz csatolni kell az ugyanazon hatóságok által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy területükön 
az  adott tagállami állampolgár az  igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást 
követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta az orvosi vagy szakorvosi tevékenységet.”

2. melléklet a 29/2019. (XII. 11.) EMMI rendelethez

Az R. 2. számú melléklet B) pont 8. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. Feltétel nélkül el kell ismerni azon általános ápolói okleveleket, amelyeket a volt Jugoszlávia bocsátott ki, vagy 
amelyek esetében az érintettek a képzést
a) Szlovénia esetében 1991. június 25-e előtt,
b) Horvátország esetében 1991. október 8-a előtt
a volt Jugoszláviában kezdték meg, amennyiben az  érintett tagállam hatóságai tanúsítják, hogy az  általános 
ápolói oklevél az  általános ápolói tevékenység gyakorlásának megkezdése és folytatása tekintetében területükön 
ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az általuk kibocsátott, általános ápolói szakterületen szerzett képesítés. Az ilyen 
okirathoz csatolni kell az  ugyanazon hatóságok által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy területükön az  adott 
tagállami állampolgár az  igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő 
éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta az általános ápolói tevékenységet.”

3. melléklet a 29/2019. (XII. 11.) EMMI rendelethez

Az R. 3. számú melléklet C) pont 9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. Feltétel nélkül el kell ismerni azon fogorvosi, szakfogorvosi okleveleket, amelyeket a volt Jugoszlávia bocsátott ki, 
vagy amelyek esetében az érintettek a képzést
a) Szlovénia esetében 1991. június 25-e előtt,
b) Horvátország esetében 1991. október 8-a előtt
a volt Jugoszláviában kezdték meg, amennyiben az  érintett tagállam hatóságai tanúsítják, hogy a  fogorvosi 
és szakfogorvosi oklevél a  fogorvosi és szakfogorvosi tevékenység gyakorlásának megkezdése és folytatása 
tekintetében területükön ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az  általuk kibocsátott fogorvosi és szakfogorvosi 
területen szerzett képesítés. Az ilyen okiratokhoz csatolni kell az ugyanazon hatóságok által kiadott igazolást, amely 
tanúsítja, hogy területükön az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során 
legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a  fogorvosi és szakfogorvosi 
tevékenységet.”
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4. melléklet a 29/2019. (XII. 11.) EMMI rendelethez

Az R. 4. számú melléklet B) pont 8. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. Feltétel nélkül el kell ismerni azon szülésznői okleveleket, amelyeket a volt Jugoszlávia bocsátott ki, vagy amelyek 
esetében az érintettek a képzést
a) Szlovénia esetében 1991. június 25-e előtt,
b) Horvátország esetében 1991. október 8-a előtt
a volt Jugoszláviában kezdték meg, amennyiben az  érintett tagállam hatóságai tanúsítják, hogy a  szülésznői 
oklevél a  szülésznői tevékenység gyakorlásának megkezdése és folytatása tekintetében területükön ugyanolyan 
jogi érvénnyel bír, mint az  általuk kibocsátott szülésznői területen szerzett képesítés. Az  ilyen okiratokhoz 
csatolni kell az  ugyanazon hatóságok által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy területükön az  adott tagállami 
állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül 
ténylegesen és jogszerűen folytatta a szülésznői tevékenységet.”

5. melléklet a 29/2019. (XII. 11.) EMMI rendelethez

Az R. 5. számú melléklet B) pont 8. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. Feltétel nélkül el kell ismerni azon gyógyszerész okleveleket, amelyeket a  volt Jugoszlávia bocsátott ki, vagy 
amelyek esetében az érintettek a képzést
a) Szlovénia esetében 1991. június 25-e előtt,
b) Horvátország esetében 1991. október 8-a előtt
a volt Jugoszláviában kezdték meg, amennyiben az  érintett tagállam hatóságai tanúsítják, hogy a  gyógyszerész 
oklevél a gyógyszerész tevékenység gyakorlásának megkezdése és folytatása tekintetében területükön ugyanolyan 
jogi érvénnyel bír, mint az  általuk kibocsátott gyógyszerész területen szerzett képesítés. Az  ilyen okiratokhoz 
csatolni kell az  ugyanazon hatóságok által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy területükön az  adott tagállami 
állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül 
ténylegesen és jogszerűen folytatta a gyógyszerész tevékenységet.”

A pénzügyminiszter 17/2019. (XII. 11.) PM rendelete
a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról 
szóló 16/2018. (XII. 19.) PM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I.1. pont a) alpontjában és a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 
16/2018. (XII. 19.) PM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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1. melléklet a 17/2019. (XII. 11.) PM rendelethez

A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2018. (XII. 19.) PM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 
a következő 25. sorral egészül ki:

(A B C D E F G H I J K L M N O
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Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre

Támogatás 

biztosításának 

módja

Támogatási 

előleg
Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés 

határideje
Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból 

finanszírozott 

költségvetési támogatás 

közreműködő szervezete)

25. 379306

Televíziós Film 

Mecenatúra 

támogatása

A médiaszolgáltatásban 

bemutatásra szánt filmalkotások 

és filmsorozatok pályázati úton 

történő támogatása a Média tv. 

137/F. § (1) bekezdése és 

137/G. §-a alapján.

Televíziós Film Mecenatúra

A Kincstár általi utalás a Televíziós 

Filmkollégium – a Nemzeti Média- és Hírközlési 

Hatóság Médiatanácsa jóváhagyását bíró – 

rendelkezéséhez igazodóan.

Kincstár
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 47/2019. (XII. 11.) OGY határozata
az Országos Bírósági Hivatal elnökének megválasztásáról*

 1. Az Országgyűlés az Alaptörvény 25. cikk (6) bekezdése alapján

dr. Senyei György Barnát

az Országos Bírósági Hivatal elnökévé megválasztja.

 2. Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Földi László s. k., Dr. Lukács László György s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 48/2019. (XII. 11.) OGY határozata
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tagjainak megválasztásáról**

 1.  Az  Országgyűlés a  médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 124.  § 
(1) bekezdése alapján

Budai Lászlót,
Dr. Hankiss Ágnest,
Meszleny Lászlót és
Szadai Károlyt

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tagjává megválasztja.

 2.  Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Földi László s. k., Dr. Lukács László György s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

  * A határozatot az Országgyűlés a 2019. december 10-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyűlés a 2019. december 10-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyűlés 49/2019. (XII. 11.) OGY határozata
a Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való 
további részvételéről*

Az Országgyűlés,
– figyelemmel arra, hogy Magyarország érdekelt a nemzetközi béke és biztonság előmozdítására tett erőfeszítésekben és 

a terrorizmus elleni küzdelemben,
– figyelemmel arra, hogy Magyarország az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet ellen szervezett nemzetközi koalíció 

elkötelezett tagja,
– figyelemmel Magyarországnak az Egyesült Nemzetek Alapokmányából fakadó kötelezettségeire, elsősorban 

az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2014. augusztus 15-én hozott 2170. számú, 2014. szeptember 24-én hozott 2178. számú és 
2015. november 20-án hozott 2249. számú határozataira, továbbá az Iraki Köztársaság Kormánya által 2014. június 25-én 
az ENSZ tagállamaihoz intézett felkérésre,

– az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet által folytatott emberi jogi jogsértések, különösen az Irak területén élő 
keresztény és más vallási kisebbségek sérelmére elkövetett népirtás és más emberiesség elleni bűncselekmények 
megakadályozásának elősegítése érdekében,

– az Európára nehezedő illegális migrációs nyomás csökkentése érdekében,
az Alaptörvény 47. cikk (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

 1. Az Országgyűlés hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Magyar Honvédség az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet 
elleni nemzetközi koalíciós műveletek elősegítése érdekében, partnerképesség-építési, katonai segítségnyújtási 
és tanácsadási, őrző-védő és csapatkísérő feladatoknak az Iraki Köztársaság területén történő ellátására egy, 
legfeljebb 200 – váltási időszakban 400 – fős, a szükséges technikai eszközökkel, fegyverzettel, felszereléssel ellátott 
katonai kontingenst (a továbbiakban: Kontingens) állomásoztasson.

 2. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy a jelen határozat alapján szükségessé váló intézkedéseket saját 
hatáskörében haladéktalanul tegye meg.

 3. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy döntéseiről és intézkedéseiről, valamint a Kontingens működéséről 
az  Országgyűlés Külügyi bizottságát, valamint Honvédelmi és rendészeti bizottságát igény szerint, de évente 
legalább egy alkalommal tájékoztassa.

 4. Az Országgyűlés hozzájárulását adja, hogy a Kontingens feladatát 2021. december 31-ig lássa el.
 5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 6. Hatályát veszti a Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben 

való további részvételéről szóló 12/2017. (VI. 14.) OGY határozat.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Földi László s. k., Dr. Lukács László György s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2019. december 10-i ülésnapján fogadta el.
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.
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