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III. Kormányrendeletek

A Kormány 217/2020. (V. 21.) Korm. rendelete
a mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltatók és a hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv központi szerve közötti együttműködés rendjéről

A Kormány az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  E rendelet alkalmazásában
a) BM OKF: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a  hivatásos katasztrófavédelmi 

szerv központi szerve;
b) lakosság: a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv által meghatározott területen tartózkodó mobil rádiótelefon 

szolgáltatás végfelhasználói, ideértve ezen a  meghatározott területen az  elektronikus hírközlésről szóló  
2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 188.  § 6.  pontja szerinti barangolási helyzetben levő mobil 
rádiótelefon szolgáltatást igénybe vevő végfelhasználókat is;

c) megfelelő szolgáltatás: a  szolgáltató technikai lehetőségei függvényében az  együttműködési 
megállapodásban meghatározott, adott időtartam alatt kiküldendő SMS-ek száma;

d) szolgáltató: a mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltató.

2. §  A BM OKF és a  szolgáltató az  Eht. 92/C.  §-ában és 145/A.  §-ában, valamint az  e  rendeletben foglalt feladatok 
teljesítésével és a  megfelelő szolgáltatás biztosításával összefüggő részletes szabályokat írásbeli együttműködési 
megállapodásban (a továbbiakban: megállapodás) határozza meg.

3. §  A megállapodásnak tartalmaznia kell
a) az Eht. 92/C. § (2) bekezdése szerinti rendszer (a továbbiakban: rendszer) műszaki követelményeit,
b) az összekapcsolási pontok definiálását,
c) a tesztüzem feltételeit,
d) a rendszer kiépítésének határidejét,
e) a BM OKF és a szolgáltató közötti biztonságos kommunikáció módját,
f ) a szolgáltató által vállalt, legalább a megfelelő szolgáltatás biztosítására vonatkozó nyilatkozatát, valamint
g) a lakosság riasztásának és veszélyhelyzeti tájékoztatásának szabályait, határidejét.

4. §  A rendszert a BM OKF felügyeletével végrehajtott sikeres tesztüzem lefolytatását követően lehet működtetni.

5. §  A szolgáltató az  Eht. 145/A.  § (1)  bekezdése és a  megállapodás alapján köteles a  BM OKF-től hiteles és védett 
kommunikációs csatornán érkezett információknak a  lakosság részére történő eljuttatását haladéktalanul,  
de legfeljebb harminc percen belül megkezdeni.

6. § (1) A BM OKF és a szolgáltató a megállapodás megkötése érdekében egyeztetési eljárás lefolytatását kezdeményezheti 
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) Hivatalának főigazgatójánál.

 (2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti egyeztetési eljárás eredménytelenül zárul, és a  megállapodás az  egyeztetési eljárás 
megkezdésétől számított harminc napon belül sem jön létre, az  NMHH Hivatala általános hatósági felügyeleti 
eljárást indít.

7. § (1) Ha a  megállapodás – a  szolgáltatónak felróható okból – határidőben nem jön létre, továbbá, ha a  szolgáltató 
nem biztosította a  megfelelő szolgáltatást, vagy egyéb módon nem teljesíti a  megállapodásban foglaltakat, erről  
a BM OKF főigazgatója az NMHH Hivatalának – a rendelkezésére álló valamennyi információ átadásával – bejelentést 
tesz.



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2020.	évi	116.	szám 2777

 (2) Az NMHH Hivatala az (1) bekezdés szerinti bejelentés megtételét követően hivatalból általános hatósági felügyeleti 
eljárást indít.

8. § (1) A  mobil rádiótelefon szolgáltatás nyújtásának megkezdésére irányuló szándék NMHH-nak történt bejelentését 
követő húsz napon belül a szolgáltató kezdeményezi a BM OKF-nél a megállapodás megkötését.

 (2) A szolgáltató és a BM OKF a megállapodást legkésőbb a szolgáltató elektronikus hírközlési szolgáltatóként történő 
nyilvántartásba vételét követő húsz napon belül megköti, ennek érdekében a  felek egymással egyeztetnek és 
együttműködnek.

9. §  A BM OKF és a  szolgáltató a  megállapodást legalább évente egy alkalommal felülvizsgálja. A  megállapodás 
végrehajtásával kapcsolatos körülmények előre nem látható lényeges változása esetén a  BM OKF és a  szolgáltató 
haladéktalanul tájékoztatja egymást, és szükség esetén kezdeményezik a másik félnél a megállapodás módosítását.

10. §  Ez a rendelet 2020. július 1. napján lép hatályba.

11. §  A BM OKF és a szolgáltató a megállapodást első alkalommal az e rendelet hatálybalépését követő húsz napon belül 
köti meg.

12. §  Ez a  rendelet az  Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1972 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést biztosítja.

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

A köztársasági elnök 215/2020. (V. 21.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –  
Magyar József Zoltán rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem 
Magyarország zágrábi nagykövetségének a vezetésére kapott megbízása alól.

Budapest, 2020. február 3.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. február 6.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/00639-2/2020.

A köztársasági elnök 216/2020. (V. 21.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –  
dr. Demcsák Csabát kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté, és megbízom Magyarország zágrábi 
nagykövetségének a vezetésével.

Budapest, 2020. február 3.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. február 6.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/00638-2/2020.
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A köztársasági elnök 217/2020. (V. 21.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –  
Kálmán Zoltánt kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté.

Budapest, 2020. február 3.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. február 6.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/00631-2/2020.

A köztársasági elnök 218/2020. (V. 21.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –  
dr. Kertész Ágnes rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem 
Magyarország Európa Tanács melletti, Strasbourgban működő Állandó Képviseletének a  vezetésére kapott 
megbízása alól.

Budapest, 2020. február 28.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. március 2.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/01197-2/2020.
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A köztársasági elnök 219/2020. (V. 21.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
Rusz Alex Harry rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet megbízom Magyarország Európa Tanács melletti, 
Strasbourgban működő Állandó Képviseletének a vezetésével.

Budapest, 2020. február 28.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. március 2.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/01198-2/2020.

A köztársasági elnök 220/2020. (V. 21.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –  
Ódor Bálint Dávid rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem 
Magyarország ottawai nagykövetségének a vezetésére kapott megbízása alól.

Budapest, 2020. március 2.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. március 4.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/01199-2/2020.
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A köztársasági elnök 221/2020. (V. 21.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
Szalay-Bobrovniczky Kristóf rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem 
Magyarország londoni nagykövetségének a vezetésére kapott megbízása alól.

Budapest, 2020. március 4.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. március 13.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/01222-2/2020.

A köztársasági elnök 222/2020. (V. 21.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –  
dr. Kumin Ferenc rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet megbízom Magyarország londoni nagykövetségének 
a vezetésével.

Budapest, 2020. március 4.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. március 13.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/01223-2/2020.
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A köztársasági elnök 223/2020. (V. 21.) KE határozata
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –  
Tóth Natália Ildikót kinevezem rendkívüli követté és meghatalmazott miniszterré.

Budapest, 2020. március 30.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. április 2.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/01583-2/2020.

A köztársasági elnök 224/2020. (V. 21.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –  
Mile Lajost kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté.

Budapest, 2020. április 27.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. április 29.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/01821-2/2020.
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A köztársasági elnök 225/2020. (V. 21.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –  
dr. Berényi János Györgyöt kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté.

Budapest, 2020. május 6.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. május 8.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/01859-2/2020.

A köztársasági elnök 226/2020. (V. 21.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –  
dr. Szabó László rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem Magyarország 
washingtoni nagykövetségének a vezetésére kapott megbízása alól.

Budapest, 2020. május 6.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. május 8.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/01906-2/2020.
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A Kormány 1249/2020. (V. 21.) Korm. határozata
az egyes irodalmi ösztöndíjak finanszírozásáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  Móricz Zsigmond irodalmi alkotói ösztöndíj, a  Babits Mihály műfordítói ösztöndíj, 

valamint az  Örkény István drámaírói ösztöndíj 2020. június 1. napjától kezdődően a  Petőfi Irodalmi Múzeum 
(a továbbiakban: PIM) feladatkörében kerüljön lebonyolításra;

 2. az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 28. Gazdasági társaságok 
által ellátott feladatok támogatása alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 
9. Petőfi Irodalmi Múzeum cím javára 59 200 000 forint átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 3. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon – a  PIM kulturális ösztöndíj rendszerének 
működtetése érdekében – a  2021. évtől évi 59 200 000 forint biztosításáról a  központi költségvetés XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 9. Petőfi Irodalmi Múzeum cím javára;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 2021. évtől az adott központi költségvetés tervezése során

 4. egyetért azzal, hogy a  MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
–  kulturális ösztöndíjrendszerének működtetése érdekében a  2021. évtől – a  Magyar Művészeti Akadémia és 
a  MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság művészeti ösztöndíj 
rendszerének támogatásáról szóló 1696/2017. (IX. 22.) Korm. határozat 3.  pont b)  alpontjától eltérően évi 
148 900 000 forint támogatásban részesüljön.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1249/2020. (V. 21.) Korm. határozathoz
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

380040 9 Petőfi Irodalmi Múzeum
K5 Egyéb működési célú kiadások 59 200 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
264178 28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 

K5 Egyéb működési célú kiadások -59 200 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

380040 9 Petőfi Irodalmi Múzeum 59 200 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

264178 28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása -59 200 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
Foglalkoztatottak létszáma (fő) -  időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos

Magyar Államkincstár egyéb: azonnal

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

59 200 000

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítás jogcíme
A módosítást 

elrendelő 
jogszabály/ 

határozat száma

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

I.n.év

59 200 0001 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
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A Kormány 1250/2020. (V. 21.) Korm. határozata
az egri vízilabdasport további működéséhez szükséges forrás biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért az  egri vízilabdasport mint hagyományosan kiemelkedő vidéki sportági utánpótlásbázis és ezzel 

összefüggő eredményes sportszakmai tevékenység támogatásával, és ennek keretében
a) az Egri Vízilabda Korlátolt Felelősségű Társaságnál (cégjegyzékszám: 10-09-033000, székhelye: 3300 Eger, 

Frank Tivadar utca 5., a  továbbiakban: Vízilabda Kft.) fennálló tartozás konszolidálásához szükséges forrás 
biztosításával, és

b) az Egri Vízilabda Klub (nyilvántartási szám: 10-020000884, székhely: 3300 Eger, Frank Tivadar utca 5., 
a továbbiakban: Klub) sportszakmai feladatai ellátásának támogatásával;

 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon az  1.  pont 
a)  alpontjában foglalt támogatási cél megvalósításához szükséges legfeljebb 245 000 000 forint rendelkezésre 
állásáról a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: 
Kvtv.) 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
23. Sporttevékenység támogatása alcím, 29. Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok 
támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon az  1.  pont 
b)  alpontjában foglalt támogatási cél megvalósításához szükséges legfeljebb 55 000 000 forint rendelkezésre 
állásáról a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
23. Sporttevékenység támogatása alcím, 6. Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai 
fejlesztését szolgáló feladatok támogatása jogcímcsoport, 7. Utánpótlás-nevelési feladatok jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 4. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy adjon ki az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a alapján egyszerűsített támogatói okiratot
a) a 2. pont szerinti forrás terhére a Vízilabda Kft. részére,
b) a 3. pont szerinti forrás terhére a Klub részére
elszámolási, a  fel nem használt, valamint a  nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatási összeg tekintetében 
visszafizetési kötelezettséggel.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 2. és 3. pont alapján biztosított források rendelkezésre állását követő 30 napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1251/2020. (V. 21.) Korm. határozata
Szikszó város gazdaságfejlesztési céljaihoz kapcsolódó fejlesztésekről

A Kormány Szikszó város gazdaságfejlesztési céljaihoz kapcsolódó fejlesztések megvalósítása érdekében
 1. egyetért a szikszói ipari fejlesztési területhez kapcsolódó kommunális infrastruktúra-fejlesztéssel és villamosenergia-

hálózatfejlesztéssel összefüggő feladatok előkészítésével és megvalósításával;
 2. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca 

nélküli miniszter és a belügyminiszter bevonásával – tegyen javaslatot az 1. pont szerinti fejlesztésekkel összefüggő 
beruházások előkészítésére és megvalósítására, valamint azok ütemezett forrásigényére vonatkozóan;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
 nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 belügyminiszter
Határidő: 2020. május 31.

 3. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal bevonásával – vizsgálja meg a  szikszói ipari fejlesztési területhez kapcsolódó villamosenergia-
hálózatfejlesztés kormányzati intézkedésekkel történő megvalósíthatóságát;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2020. június 30.

 4. felkéri a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökét, hogy a  3.  pont szerinti vizsgálatban vegyen 
részt.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 37/2020. (V. 21.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési 
keretprogram kialakításáról szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló 
megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyarország Kormánya és a  Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési 

keretprogram kialakításáról szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló megállapodás 
(a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;

 2. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon 
részt vevő személyeket kijelölje;

 3. felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások 
eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási 
okiratot adja ki;

 5. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert és az  igazságügyi minisztert, hogy a  Megállapodás létrehozását 
követően a  Megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét 
haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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A 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 38/2020. (V. 21.) ME határozata
állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37.  § (4a)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva  
– az innovációért és technológiáért felelős miniszter előterjesztésére –

a Szent István Egyetemen Magyar Ferenc kancellári megbízását – lemondására tekintettel –

2020. május 31-ei hatállyal

visszavonom.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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