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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 1/2019. (I. 9.) MNB rendelete
a Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható díjakról szóló  
27/2013. (XII. 10.) MNB rendelet módosításáról

A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.  § 
(7)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 41.  cikk (5)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható díjakról szóló 27/2013. (XII. 10.) MNB rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  díj három fokozatban adható. A  díj első fokozata a  Lámfalussy Sándor díj, amely nemzetközi díjként 
nemzetközileg elismert pénzügyi, gazdasági szaktekintélyek, második fokozata a  Popovics Sándor díj, 
amely feltörekvő, reményteli fiatal szakemberek, harmadik fokozata a  Scitovsky Tibor Kreativitási díj, amely 
a közgazdaságtani oktatás megújításában vagy a közgazdaságtan megreformálásában kiemelkedő oktatók számára 
adományozható.”

 (2) A Rendelet 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  Scitovsky Tibor Kreativitási díj a  közgazdaságtani oktatás megújításában vagy a  közgazdaságtan 
megreformálásában kiemelkedő, a Budapesti Corvinus Egyetemen tevékenységet végző oktatónak ítélhető oda.”

 (3) A Rendelet 5. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  Scitovsky Tibor Kreativitási díjjal az  adományozást igazoló okirat, legfeljebb a  Kossuth-díjról és 
a Széchenyi-díjról szóló törvény szerinti, a Kossuth-díj nagydíj fokozatával járó, az odaítélés szerinti tárgyévi jutalom 
harmincadának megfelelő összegű pénzjutalom, valamint emlékérem jár.
(6) A  Scitovsky Tibor Kreativitási Díjjal járó proof kivitelű emlékérem 999‰ finomságú ezüstből készült, súlya 
81,7 gramm, átmérője 50 mm, széle sima. Az  emlékérem előlapján, a  középmezőben Scitovsky Tibor fiatalkori 
portréjának ábrázolása látható, jobb oldalon a  portré ábrázolásába ágyazva az  emlékérmet tervező Pelcz Balázs 
mesterjegyével. Az emlékérem szélén, felső köriratban a „SCITOVSKY TIBOR KREATIVITÁSI DÍJ” felirat, alsó köriratban 
a  – Scitovsky Tibor munkásságát meghatározó három fogalomból álló – „JÓLÉT ÉS NÖVEKEDÉS t GAZDASÁGI 
ELÉGEDETTSÉG t JÓLLÉT” felirat olvasható. Az  emlékérem hátlapján, a  bal oldali éremmezőben az  MNB épülete 
Bank utcára néző homlokzatrészletének ábrázolása, a  jobb oldali éremmezőben a  Budapesti Corvinus Egyetem 
Gazdálkodástudományi Kar épülete Duna-partra néző homlokzatrészletének ábrázolása látható. A  két éremmezőt 
függőleges vonal választja el, a vonal mellett a bal oldali éremmezőben fentről lefelé haladva a „MAGYAR NEMZETI 
BANK”, a jobb oldali éremmezőben lentről felfelé haladva a „BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM” felirat olvasható.”

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

  Nagy Márton s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 2/2019. (I. 9.) MNB rendelete
a hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról szóló 20/2015. (VI. 29.) MNB rendelet 
módosításáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 171.  § (1)  bekezdés k)  pont kc)  alpontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 4.  § (7)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról szóló 20/2015. (VI. 29.) MNB rendelet [a továbbiakban: 
20/2015. (VI. 29.) MNB rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § E rendelet alkalmazásában:
1. árjegyzés: a  befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 4. § (2) bekezdés 3. pontjában meghatározott árjegyző 
által kereskedési helyszín működtetőjével kötött árjegyzési megállapodás alapján végzett, a  kollektív befektetési 
formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014.  évi XVI.  törvény 
4. § (1) bekezdés 80. pontja szerinti tevékenység;
2. hitelminősítés: a  hitelminősítő intézetekről szóló 2009. szeptember 16-i 1060/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 3. cikk (1) bekezdés a) pontjában ekként meghatározott fogalom;
3. jelzáloglevél: a  jelzálog-hitelintézetről és a  jelzáloglevélről szóló 1997.  évi XXX.  törvény (a  továbbiakban: Jht.) 
11. §-a szerinti értékpapír;
4. könyv szerinti nettó érték: a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen 
a  Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről 
szóló MNB rendelet szerint meghatározott fogalom;
5. külső hitelminősítő intézet: a  hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális 
követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdésének 98. pontjában ekként meghatározott fogalom;
6. refinanszírozási jelzáloghitel: a Jht. 5. § (1) bekezdése szerinti pénzkölcsön nyújtás;
7. visszavásárlási vételár: a Jht. 8. § (5) bekezdése szerinti fogalom.”

2. §  A 20/2015. (VI. 29.) MNB rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  hitelintézet jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatójának – a  (3)  bekezdésben foglalt kivétellel  – 
mindenkor el kell érnie a 0,25-ös szintet.”

3. § (1) A 20/2015. (VI. 29.) MNB rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A 20/2015. (VI. 29.) MNB rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. §  A 20/2015. (VI. 29.) MNB rendelet 1. § (2) bekezdés e) pontjában a „három” szövegrész helyébe a „tíz” szöveg lép.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2019. február 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 1. és 2. §, a 3. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 2019. október 1-jén lép hatályba.

6. §  E rendelet tervezetének a nemzeti hatóságoknak az Európai Központi Bankkal a  jogszabálytervezetekről folytatott 
konzultációjáról szóló, 1998. június 29-i 98/415/EK tanácsi határozat 2. cikk (1) bekezdés hatodik francia bekezdése 
szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

  Nagy Márton s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
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1. melléklet a 2/2019. (I. 9.) MNB rendelethez

 1. A 20/2015. (VI. 29.) MNB rendelet 1. melléklet 3. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójában – a 4. pontban foglaltak kivételével – azok a 2. pontban 
meghatározott források vehetők figyelembe, amelyek)
„c) a  jelzáloglevél vagy a  2.  pont b)  alpontja szerinti értékpapír kibocsátásakor, a  Jht. 8.  § (4)  bekezdése szerinti 
önálló zálogjog eladásakor vagy a refinanszírozási jelzáloghitel felvételekor
ca) 2018. szeptember 30-ig legalább egyéves,
cb) 2018. október 1-jétől 2019. szeptember 30-ig legalább kétéves,
cc) 2019. október 1-jétől legalább hároméves
futamidővel rendelkeztek,”

 2. A 20/2015. (VI. 29.) MNB rendelet 1. melléklet 6a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6a. A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójának 2–6. pont szerint számított értékét csökkenteni 
kell a következő képlet szerint számított értékkel, kivéve, ha ezen érték negatív előjelű:
J – SF × A
ahol
J: hitelintézeti csoportba nem tartozó hitelintézet esetében a  hitelintézet tulajdonában lévő, Magyarországon 
székhellyel rendelkező jelzálog-hitelintézet által kibocsátott,  forintban denominált jelzáloglevelek mérlegben 
kimutatott értékének összege; hitelintézeti csoportba tartozó intézmény esetében az  ugyanazon hitelintézeti 
csoportba tartozó jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevelek 2–6.  pont szerinti értékének és 
a  saját hitelintézeti csoporton kívüli, Magyarországon székhellyel rendelkező jelzálog-hitelintézet által 
kibocsátott,  forintban denominált jelzáloglevelek mérlegben kimutatott értékének összege, amennyiben azok 
ugyanazon hitelintézeti csoport valamely tagjának tulajdonában vannak, ide nem értve az ugyanazon hitelintézeti 
csoporthoz tartozó lakástakarékpénztár mérlegében nyilvántartott jelzáloglevelek értékét;
SF: a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójának 2–6. pont szerint számított értéke;
A = J-nek a  szabályozott piacra bevezetett részaránya × 0,9 + J-nek a  szabályozott piacra be nem vezetett 
részaránya × 0,85.”

2. melléklet a 2/2019. (I. 9.) MNB rendelethez

 1. A 20/2015. (VI. 29.) MNB rendelet 1. melléklet 3. pontja a következő e) ponttal egészül ki:
(A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójában – a 4. pontban foglaltak kivételével – azok a 2. pontban 
meghatározott források vehetők figyelembe, amelyek)
„e) tekintetében a 2. pont a) vagy b) alpontja szerinti forrás esetén rendelkezésre áll külső hitelminősítő intézet által 
adott hitelminősítés az értékpapírra, annak kibocsátójára vagy az értékpapír alapján jelentkező valamennyi fizetési 
kötelezettségre készfizető kezességet vállaló intézményre vonatkozóan.”

 2. A 20/2015. (VI. 29.) MNB rendelet 1. melléklet 6a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6a. A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójának 2–6. pont szerint számított értékét csökkenteni 
kell a következő képlet szerint számított értékkel, kivéve, ha ezen érték negatív előjelű:
J – SF × A
ahol
J: hitelintézeti csoportba nem tartozó hitelintézet esetében a  hitelintézet tulajdonában lévő, Magyarországon 
székhellyel rendelkező jelzálog-hitelintézet által kibocsátott,  forintban denominált jelzáloglevelek mérlegben 
kimutatott értékének összege; hitelintézeti csoportba tartozó intézmény esetében az  ugyanazon hitelintézeti 
csoportba tartozó jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevelek 2–6.  pont szerinti értékének és 
a  saját hitelintézeti csoporton kívüli, Magyarországon székhellyel rendelkező jelzálog-hitelintézet által 
kibocsátott,  forintban denominált jelzáloglevelek mérlegben kimutatott értékének összege, amennyiben azok 
ugyanazon hitelintézeti csoport valamely tagjának tulajdonában vannak, ide nem értve az ugyanazon hitelintézeti 
csoporthoz tartozó lakástakarékpénztár mérlegében nyilvántartott jelzáloglevelek értékét;
SF: a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójának 2–6. pont szerint számított értéke;
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A = J-nek a  szabályozott piacra bevezetett részaránya × 0,9 + J-nek a  szabályozott piacra be nem vezetett 
részaránya × 0,85.
Hitelintézeti csoportba nem tartozó hitelintézet esetében a J értéke csökkenthető a hitelintézet tulajdonában lévő, 
a  jelzáloglevél mindenkori teljes hátralévő futamidejére általa árjegyzett, Magyarországon székhellyel rendelkező 
jelzálog-hitelintézet által kibocsátott,  forintban denominált jelzáloglevelek mérlegben kimutatott értékének 
összegével, az  árjegyzett jelzáloglevél-sorozat kibocsátott állománya névértékének 10 százalékának megfelelő, 
de legfeljebb 3 milliárd forint összeggel.
Hitelintézeti csoportba tartozó hitelintézet esetében a  J értéke csökkenthető az  ugyanazon hitelintézeti csoport 
valamely tagjának tulajdonában lévő, a  csoport valamely tagja által a  jelzáloglevél mindenkori teljes hátralévő 
futamidejére árjegyzett, saját hitelintézeti csoporton kívüli, Magyarországon székhellyel rendelkező jelzálog-
hitelintézet által kibocsátott,  forintban denominált jelzáloglevelek mérlegben kimutatott értékének összegével, 
az  árjegyzett jelzáloglevél-sorozat kibocsátott állománya névértékének 10 százalékának megfelelő, de legfeljebb 
3 milliárd forint összeggel.”

 3. A  20/2015. (VI. 29.) MNB rendelet 1.  melléklet 3.  pont d)  alpontjában a  „nyilvántartva.” szövegrész helyébe 
a „nyilvántartva, és” szöveg lép.
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 1/2019. (I. 9.) EMMI rendelete
az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló  
26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet módosításáról

A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011.  évi CCII.  törvény 
24.  § (6)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 92. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet 
(a továbbiakban: R.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  adományozandó emlékérmek – a  2.  § (2)  bekezdés 6. és 15.  pontja, a  2.  § (4)  bekezdés 2.  pontja, a  2.  § 
(5)  bekezdés 1.  pontja, valamint a  2.  § (6)  bekezdés 2.  pontja szerinti díjak kivételével – egységes, az  Emberi 
Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: minisztérium) nevével ellátott hátlappal rendelkeznek.”

2. § (1) Az R. 2. § (1) bekezdése a következő 7. ponttal egészül ki:
(A miniszter által adományozandó díjak az egészségügyi ágazatban a következők:)
„7. Elige Vitam díj.”

 (2) Az R. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A miniszter által adományozandó közművelődési díjak a kulturális ágazatban a következők:
1. Csokonai Vitéz Mihály-díj,
2. Bessenyei György-díj.”

 (3) Az R. 2. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A miniszter által adományozandó díjak a szociális és családügyi ágazatban:
1. Pro Caritate díj,
2. Idősekért díj,
3. Családokért díj,
4. Szent Kristóf a Gyermekekért díj,
5. Pro Voluntarius díj,
6. Esélyteremtésért díj,
7. Szociális Munkáért díj,
8. Magyar Fiatalokért díj,
9. Szent Anna a Nevelőszülőkért díj,
10. Balázs János-díj.”

3. § (1) Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Miniszteri elismerés adományozását – e  rendelet eltérő rendelkezése hiányában – az  adományozási alkalmat 
legalább 3 naptári hónappal megelőzően, a jelölt életútjának, illetve tevékenységének rövid ismertetését tartalmazó 
indokolással bárki – különösen szakmai szervezet vagy korábbi díjazott – kezdeményezheti a  miniszternél 
a  minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon. Miniszteri elismerés adományozását önmaga, továbbá 
a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.  évi V.  törvény 8:1.  § (1)  bekezdés 1.  pontja szerinti közeli hozzátartozója 
számára – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában – senki nem kezdeményezheti.
(1a) A Balázs Béla-díj esetében az (1) bekezdés szerinti kezdeményezés mellékleteként a jelölt szakmai portfólióját 
audiovizuális tartalom lejátszására alkalmas adathordozón is be kell nyújtani.”

 (2) Az R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A határidő után beérkezett kezdeményezést a soron következő adományozási alkalomnál lehet értékelni.”
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4. §  Az R. 5. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kulturális ágazat díjai esetében – ide nem értve a  Pro Cultura Hungarica díjat, valamint a  Művészeti életpálya 
elismerést – a  beérkezett kezdeményezések alapján a  miniszter által felkért személyekből álló bizottság, a  Magyar 
Művészeti Akadémia elnöke, valamint a  miniszter által normatív utasításban megjelölt személy tesz a  díjazottakra 
javaslatot az alábbiak szerint:)
„b) a Magyar Művészeti Akadémia elnöke díjanként két díjazottra tehet javaslatot a 2. § (2) bekezdés 1., 5., 7., 9–11., 
13–14., 18–19. pontjai, valamint a 2. § (3) és (4) bekezdése szerinti díjak tekintetében, továbbá – a 2. § (5) bekezdés 
2.  és 3.  pontja szerinti díjak kivételével – díjanként egy díjazottat javasolhat a  kulturális ágazat további díjai 
esetében;”

5. §  Az R. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  elismerések átadására az  1.  mellékletben az  egyes díjaknál megjelölt alkalmakkor kerül sor. Ezen kívül, 
az  adományozó döntése alapján, indokolt esetben az  átadásra állami ünnep, nemzeti ünnep, továbbá egyéb 
kiemelkedő szakmai esemény alkalmából is sor kerülhet.”

6. §  Az R. a következő 16. és 17. §-sal egészül ki:
„16. § A Bessenyei György-díj adományozására javaslatot tevő bizottságot 2019. május 20-áig kell megalakítani.
17.  § (1) A  2019.  évben – az  5.  § (1)  bekezdés c)  pontjában foglaltaktól eltérően – a  miniszter által normatív 
utasításban kijelölt személy véleményezi a  kulturális ágazat valamennyi díjára beérkezett kezdeményezéseket, 
valamint a  (2)  bekezdés szerinti díjak tekintetében kétszer annyi számú díjazottra tehet javaslatot, mint az  adott 
díjból 2019. évben adományozható díjak száma.
(2) A  2019.  évben az  1.  melléklet II. Fejezet 7–29.  pontjai szerint adományozható díjak számának legfeljebb 
a kétszerese adományozható.
(3) Az  1.  melléklet II. Fejezet 12., 14., 21. és 22.  pontjában foglaltaktól eltérően a  Gérecz Attila-díj, a  Hortobágyi 
Károly-díj, a Németh Lajos-díj és a Szabolcsi Bence-díj 2019. évben is adományozható.
(4) A  2019.  évben az  1.  melléklet II. Fejezet 12.  pont 12.2.  alpontjában foglaltaktól eltérően a  Gérecz Attila-díj 
átadására március 15-e, illetve augusztus 20-a alkalmából kerülhet sor.”

7. §  Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

8. §  Az R.
a) 4. § (4) bekezdésében a „kormánytisztviselői” szövegrész helyébe a „köztisztviselői” szöveg,
b) 2. melléklet 2. pontjában a „nemzeti ünnepeink” szövegrész helyébe az „állami és nemzeti ünnepeink” szöveg
lép.

9. §  Hatályát veszti az R.
a) 17. §-a és
b) 3. melléklete.

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 9. § a) pontja 2020. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet az 1/2019. (I. 9.) EMMI rendelethez

 1. Az R. 1. melléklet I. Fejezet 2. pont 2.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Semmelweis Ignác-díj)
„2.3. A díj átadására minden évben Semmelweis Ignác születése napja (július 1.) alkalmából kerül sor.”

 2. Az R. 1. melléklet I. Fejezet 3. pont 3.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Batthyány-Strattmann László-díj)
„3.2. A díj átadására minden évben Semmelweis Ignác születése napja (július 1.) alkalmából kerül sor.”

 3. Az R. 1. melléklet I. Fejezet 4. pont 4.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Pro Sanitate díj)
„4.2. A díj átadására minden évben Batthyány-Strattmann László születése napja (október 28.) alkalmából kerül sor.”

 4. Az R. 1. melléklet I. Fejezet 5. pont 5.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Pro Vita díj)
„5.3. A díj átadására minden évben Batthyány-Strattmann László születése napja (október 28.) alkalmából kerül sor.”

 5. Az R. 1. melléklet I. Fejezet 6. pont 6.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Védőnői Szolgálatért díj)
„6.3. A díj átadására minden évben Batthyány-Strattmann László születése napja (október 28.) alkalmából kerül sor.”

 6. Az R. 1. melléklet I. Fejezete a következő 6/A. ponttal egészül ki:
„6/A. Elige Vitam díj
6/A.1. A díj a kábítószer elleni küzdelem területén végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére adományozható.
6/A.2. A díj átadására minden évben Batthyány-Strattmann László születése napja (október 28.) alkalmából kerül sor.
6/A.3. A díjból évente legfeljebb három adományozható.
6/A.4. A  díjazott emlékérmet és az  adományozást igazoló oklevelet kap. Az  emlékérem kerek alakú, bronzból 
készült, átmérője 70 mm. Az emlékérem Szabó Géza ötvösmester alkotása, egyoldalas, térben kétfelé megosztott fát 
ábrázol, és azon az „ELIGE VITAM” felirat található.
6/A.5. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap tízszeresének megfelelő összeg.”

 7. Az R. 1. melléklet II. Fejezet 9. pont 9.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Blattner Géza-díj)
„9.3. A  díjból kétévente legfeljebb egy adományozható. A  díj adományozására minden páratlan naptári évben 
kerül sor.”

 8. Az R. 1. melléklet II. Fejezet 12. pont 12.2. és 12.3. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Gérecz Attila-díj)
„12.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
12.3. A  díjból kétévente legfeljebb egy adományozható. A  díj adományozására minden páros naptári évben 
kerül sor.”

 9. Az R. 1. melléklet II. Fejezet 14. pont 14.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Hortobágyi Károly-díj)
„14.3. A  díjból kétévente legfeljebb egy adományozható. A  díj adományozására minden páros naptári évben 
kerül sor.”

 10. Az R. 1. melléklet II. Fejezet 17/A. pont 17/A.5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Máté Péter-díj)
„17/A.5. A  díjazott emlékérmet és az  adományozást igazoló oklevelet kap. Az  emlékérem kerek alakú, bronzból 
készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az  emlékérem Tóth Dávid Tamás szobrászművész alkotása, első oldalán 
középen Máté Péter domború arcképét ábrázolja, és azon „MÁTÉ PÉTER-DÍJ” felirat található.”

 11. Az R. 1. melléklet II. Fejezet 18. pont 18.2. és 18.3. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Márai Sándor-díj)
„18.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
18.3. A  díjból kétévente legfeljebb egy adományozható. A  díj adományozására minden páratlan naptári évben 
kerül sor.”

 12. Az R. 1. melléklet II. Fejezet 19. pont 19.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Martin György-díj)
„19.2. A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.”
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 13. Az R. 1. melléklet II. Fejezet 19. pont 19.6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Martin György-díj)
„19.6. A  díjhoz pénzjutalom jár. A  díjjal járó pénzjutalom mértéke az  illetményalap harmincszorosának megfelelő 
összeg.”

 14. Az R. 1. melléklet II. Fejezet 21. pont 21.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Németh Lajos-díj)
„21.3. A  díjból kétévente legfeljebb egy adományozható. A  díj adományozására minden páros naptári évben 
kerül sor.”

 15. Az R. 1. melléklet 22. pont 22.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Szabolcsi Bence-díj)
„22.3. A  díjból kétévente legfeljebb egy adományozható. A  díj adományozására minden páros naptári évben 
kerül sor.”

 16. Az R. 1. melléklet II. Fejezet 25. pont 25.1. és 25.2. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Bánffy Miklós-díj)
„25.1. A  díj a  kultúra érdekében művészeti vagy kulturális intézményben, illetve szervezetnél hosszabb időn át 
– legalább 15 éven keresztül – végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére, valamint művészetelméleti oktatói és 
szerkesztő tevékenységért adományozható.
25.2. A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.”

 17. Az R. 1. melléklet II. Fejezete a következő 25/A. ponttal egészül ki:
„25/A. Bessenyei György-díj
25/A.1. A díj a kultúra érdekében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997.  évi CXL.  törvény szerinti közművelődési intézményekben vagy közösségi színterekben végzett 
kiemelkedő tevékenységet végző közművelődési szakembereknek adományozható, akik elméleti tevékenységükkel, 
új módszerek kidolgozásával, azok alkalmazásával és terjesztésével a  korszerű művelődést és a  művészi ízlés 
fejlesztését szolgálták.
25/A.2. A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.
25/A.3. A díjból évente legfeljebb öt adományozható.
25/A.4. A  díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a  miniszter – az  érintett szakmai szervezetek 
javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.
25/A.5. A  díjazott emlékérmet és az  adományozást igazoló oklevelet kap. Az  emlékérem kerek alakú, bronzból 
készült, átmérője 90, vastagsága 9 mm. Az emlékérem Vígh Tamás szobrászművész alkotása, első oldalán középen 
Bessenyei György domború arcképét ábrázolja, és azon „BESSENYEI GYÖRGY-DÍJ” félkörívű felirat található. 
Az emlékérem hátoldalát „A KÖZMŰVELŐDÉSÉRT” felirat díszíti.
25/A.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az  illetményalap harmincszorosának megfelelő 
összeg.”

 18. Az R. 1. melléklet II. Fejezet 26. pont 26.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Csokonai Vitéz Mihály-díj)
„26.2. A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.”

 19. Az R. 1. melléklet II. Fejezet 31/A. pont 31/A.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Művészeti életpálya elismerés)
„31/A.2. A  díjban nem részesülhet az, aki a  Nemzet Színésze, a  Magyar Mozgókép Mestere, a  Nemzet Művésze, 
a  Magyar Állami Operaház Mesterművésze cím alapján folyósított havi juttatásban vagy a  Magyar Művészeti 
Akadémia rendes vagy levelező tagjait megillető életjáradékban, továbbá a  Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 
2011. évi CIX. törvény szerinti művészjáradékban részesül.”

 20. Az R. 1. melléklet III. Fejezet 33. pont 33.2. és 33.3. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Apáczai Csere János-díj)
„33.2. A díj átadására a köznevelés területén kifejtett szakmai munkáért járó elismerés tekintetében Pedagógus Nap 
(június első vasárnapja) alkalmából, a felsőoktatás területén kifejtett szakmai munkáért járó elismerés tekintetében 
a Magyar Felsőoktatás Napja (szeptember 1.) alkalmából kerül sor.
33.3. A díjból évente legfeljebb harminchat adományozható, azzal, hogy tizennyolc díjazott a köznevelés területéről, 
tizennyolc díjazott a  felsőfokú oktatás területéről kerül kiválasztásra. Az összes díjazott közül legalább hat díjazott 
– akik megosztva a köznevelés és a felsőoktatás területéről kerülnek kiválasztásra – a gyógypedagógiai, konduktív 
pedagógiai, illetve pedagógiai szakszolgálati tevékenységéért részesül díjazásban.”
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 21. Az R. 1. melléklet III. Fejezet 35. pont 35.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Trefort Ágoston-díj)
„35.2. A díj átadására a Magyar Felsőoktatás Napja (szeptember 1.) alkalmából kerül sor.”

 22. Az R. 1. melléklet III. Fejezet 36. pont 36.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Kármán Tódor-díj)
„36.2. A díj átadására a Magyar Felsőoktatás Napja (szeptember 1.) alkalmából kerül sor.”

 23. Az R. 1. melléklet III. Fejezet 37. pont 37.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Pedagógus Szolgálati Emlékérem)
„37.2. A díj átadására az év során folyamatosan sor kerülhet.”

 24. Az R. 1. melléklet III. Fejezet 38. pont 38.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Brunszvik Teréz-díj)
„38.2. A díj átadására a Pedagógus Nap (június első vasárnapja) vagy a bölcsődei ellátás területén végzett szakmai 
munkáért járó elismerés tekintetében a Család Nemzetközi Napja (május 15.) alkalmából kerül sor.”

 25. Az R. 1. melléklet III. Fejezet 39. pont 39.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Szent-Györgyi Albert-díj)
„39.2. A díj átadására a Magyar Felsőoktatás Napja (szeptember 1.) alkalmából kerül sor.”

 26. Az R. 1. melléklet V. Fejezet 45. pont 45.1. és 45.2. alpontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Pro Caritate díj)
„45.1. A díj a szociális ellátás fejlesztéséhez való hozzájárulásért, a szociális szakmák területén végzett kiemelkedő 
tevékenység elismerésére, a gyermekvédelem, a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek 
rehabilitációja érdekében, illetve az  ezzel foglalkozó intézményekben végzett, továbbá a  miniszter feladatkörébe 
tartozóan az esélyteremtés előmozdítása területén végzett kiemelkedő szakmai, közszolgálati, karitatív tevékenység, 
valamint a nyugdíjbiztosítás terén a nyugdíjasokért végzett munkáért adományozható.
45.2. A díj átadására a Szociális Munka Napja (november 12.) alkalmából kerül sor.”

 27. Az R. 1. melléklet V. Fejezet 47. pont 47.1. és 47.2. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Idősekért díj)
„47.1. A  díj az  idősek emberi méltósága, anyagi, fizikai, lelki egészsége, jóléte, az  időskori aktivitás megőrzése 
érdekében kifejtett munka, valamint az  idősgondozás területén az  ápolásra szoruló idősek életminőségének, 
méltóságának, tartalmas mindennapjainak érdekében végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére 
adományozható.
47.2. A díj átadására a Szociális Munka Napja (november 12.) vagy a Család Nemzetközi Napja (május 15.) alkalmából 
kerül sor.”

 28. Az R. 1. melléklet V. Fejezet 48. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„48. Családokért díj
48.1. A  díj a  családalapítás és a  gyermeknevelés támogatása, a  családok jólétének növelése érdekében, 
továbbá a  családvédelem területén kifejtett kiemelkedő szakmai vagy közszolgálati tevékenység elismerésére 
adományozható.
48.2. A díj átadására a Család Nemzetközi Napja (május 15.) alkalmából kerül sor.
48.3. A díjból évente legfeljebb tíz adományozható.
48.4. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, 
átmérője 102 mm. Az  emlékérem Kampfl József szobrászművész alkotása, egyoldalas, fiatal háromtagú családot 
ábrázol egészalakos figurákkal, a köriratban a CSALÁDOKÉRT felirat található.
48.5. A  díjhoz pénzjutalom jár. A  díjjal járó pénzjutalom mértéke az  illetményalap tizenkétszeresének megfelelő 
összeg.”

 29. Az R. 1. melléklet V. Fejezet 49. pont 49.2. és 49.3. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Szent Kristóf a Gyermekekért díj)
„49.2. A  díj átadására a  Szociális Munka Napja (november 12.) vagy a  Család Nemzetközi Napja (május 15.) 
alkalmából kerül sor.
49.3. A  díjból évente legfeljebb hat adományozható. Három díjazott a  család- és ifjúságügy területéről, három 
díjazott a szociális ügyek és társadalmi felzárkózás területéről kerül kiválasztásra.”
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 30. Az R. 1. melléklet V. Fejezet 50. pont 50.3. és 50.4. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Pro Voluntarius díj)
„50.3. A  díj átadására a  Szociális Munka Napja (november 12.) vagy a  Család Nemzetközi Napja (május 15.) 
alkalmából kerül sor.
50.4. A díjból évente legfeljebb hat adományozható természetes személyek, illetve szervezetek, intézmények részére 
azzal, hogy két díjazott a szociális ügyek és társadalmi felzárkózás területéről, négy díjazott a család- és ifjúságügy 
területéről kerül kiválasztásra.”

 31. Az R. 1. melléklet V. Fejezet 51. pont 51.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Esélyteremtésért díj)
„51.3. A  díj átadására a  Szociális Munka Napja (november 12.) vagy a  Család Nemzetközi Napja (május 15.) 
alkalmából kerül sor.”

 32. Az R. 1. melléklet V. Fejezet 52. pont 52.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Szociális Munkáért díj)
„52.2. A díj átadására a Szociális Munka Napja (november 12.) alkalmából kerül sor.”

 33. Az R. 1. melléklet V. Fejezet 53. pont 53.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Magyar Fiatalokért díj)
„53.2. A díj átadására a Család Nemzetközi Napja (május 15.) alkalmából kerül sor.”

 34. Az R. 1. melléklet V. Fejezete a következő 53/A. és 53/B. ponttal egészül ki:
„53/A. Szent Anna a Nevelőszülőkért díj
53/A.1. A díj a nevelőszülői hivatást példamutatóan, kiemelkedő szakmai színvonalon végző személy elismerésére 
adományozható.
53/A.2. A díj átadására a Szociális Munka Napja (november 12.) alkalmából kerül sor.
53/A.3. A díjból évente legfeljebb hat adományozható, ebből kettő olyan nevelőszülő számára, aki fogyatékossággal 
élő gyermeket nevel vagy fogyatékossággal élő fiatal felnőttet lát el kiemelkedő színvonalon.
53/A.4. A  díjazott kisplasztikát és az  adományozást igazoló oklevelet kap. A  kisplasztika a  gyermeket karján tartó 
Szent Annát ábrázolja.
53/A.5. A  díjhoz pénzjutalom jár. A  díjjal járó pénzjutalom mértéke az  illetményalap nyolcszorosának megfelelő 
összeg.
53/B. Balázs János-díj
53/B.1. A  díj a  hátrányos helyzetű emberek, közösségek – főleg romák – társadalmi felzárkózásáért, oktatásáért, 
foglalkoztatásuk elősegítésért, társadalmi beilleszkedésük és megbecsülésük segítéséért végzett magas színvonalú 
szakmai munkáért, valamint a  jövő generációjának példaképet adó, a  roma identitás, roma kultúra megőrzéséért, 
gyarapításáért munkálkodó, a  romák és nem romák egymás megismerését, társadalmi párbeszédét támogató, 
a békés társadalmi együttélést előmozdító kiemelkedő munkáért adományozható.
53/B.2. A díj természetes személyeknek, egyházi vagy civil szervezeteknek adományozható.
53/B.3. A díj átadására a Nemzetközi Roma Nap (április 8.) alkalmából kerül sor.
53/B.4. A díjból évente legfeljebb három adományozható.
53/B.5. A  díjazott emlékérmet és az  adományozást igazoló oklevelet kap. Az  emlékérem kerek alakú, bronzból 
készült, átmérője 95 mm. Az  emlékérem Káli-Horváth Kálmán grafikus-festőművész alkotása, egyoldalas, rajta 
„BALÁZS JÁNOS DÍJ” félkörívű felirat található.
53/B.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap tízszeresének megfelelő összeg.”

 35. Az R. 1. melléklet II. Fejezet 31/A.5. alpontjában az „egy vagy több” szövegrész helyébe a „legfeljebb két” szöveg lép.
 36. Hatályát veszti az R. 1. mellékletének

a) II. Fejezet 31. pont 31.5. alpontja,
b) II. Fejezet 31/A. pont 31/A.6. alpontja,
c) V. Fejezet 46. pontja.
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Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 2/2019. (I. 9.) ITM rendelete
az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottságról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés b)  pont 38a.  alpontjában 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. § (1) A  közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottságot 
(a továbbiakban: Útügyi Bizottság) működtet.

 (2) Az Útügyi Bizottság
a) az  útügyi műszaki előírások megalkotására, kiadására és közzétételére vonatkozó szabályokról szóló 

miniszteri rendeletben meghatározott eljárásrendben kidolgozza és felülvizsgálja az  útügyi műszaki 
előírásokat tartalmazó szakmai szabályokat;

b) az  a)  pontban hivatkozott jogszabályban meghatározott eljárásrendben a  közút tervezésében, építésében 
vagy üzemeltetésében érintett természetes vagy jogi személy megkeresésére egyedi szakmai állásfoglalást 
alakít ki a  megkereső által bemutatott, az  útügyi műszaki előírásokban foglaltaktól eltérő műszaki 
megoldásokról;

c) javaslatot tehet az útügyi műszaki szabályozás jogszabályi környezetének kialakítására, módosítására;
d) a  c)  pontban meghatározott feladata ellátása érdekében közreműködik az  útügyi műszaki szabályozással 

összefüggő jogszabálytervezetek előkészítésében és egyeztetésében, ennek keretében az  előterjesztések 
közigazgatási egyeztetése során előmozdítja az  útügyi szakterület civil és más szervezetei, a  hatóságok, 
továbbá a  feladatkörükben érintett miniszterek által vezetett minisztériumok szakterületi felelősei közötti 
szakmai párbeszédet.

2. § (1) Az Útügyi Bizottság tagja az Útügyi Bizottság elnöke, valamint a felkérése alapján
a) az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter,
b) az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter,
c) az építésgazdaságért felelős miniszter,
d) a környezetvédelemért felelős miniszter,
e) a gyorsforgalmi utak engedélyezéséért felelős közlekedési hatóság,
f ) a MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság,
g) a Magyar Mérnöki Kamara és
h) a Közlekedéstudományi Egyesület
által delegált személy.

 (2) Az  Útügyi Bizottság elnöke a  miniszter által kijelölt – a  miniszter által vezetett minisztérium közúti infrastruktúra-
fejlesztési feladatainak ellátásában közreműködő – szakmai vezető.

 (3) Az Útügyi Bizottság elnöke és tagjai az Útügyi Bizottságban végzett munkájukért díjazásban, költségtérítésben nem 
részesülnek.

3. § (1) Az Útügyi Bizottság elnöke felkérésére a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság 
által delegált személy az  Útügyi Bizottság ülésén tanácskozási joggal vesz részt. A  meghívott személy szavazati 
joggal nem rendelkezik.

 (2) Az  Útügyi Bizottság üléseire az  Útügyi Bizottság elnöke más szakértőket is meghívhat. A  meghívott szakértők 
szavazati joggal nem rendelkeznek.

4. § (1) Az Útügyi Bizottság akkor határozatképes, ha legalább a tagok fele részt vesz az Útügyi Bizottság ülésén.
 (2) Az  Útügyi Bizottság ülésén az  Útügyi Bizottság elnökének akadályoztatása esetén az  általa írásban megbízott tag 

végzi az elnöki teendőket. Ez a megbízás egyszeri időtartamra szól.
 (3) Az  Útügyi Bizottság a  döntéseit egyszerű többséggel hozza meg szavazás útján. Egyenlő számú szavazat esetén 

az Útügyi Bizottság elnökének szavazata dönt.
 (4) Az Útügyi Bizottság ülésen kívül elektronikus úton szavazhat, és ülés tartása nélkül is határozhat (a továbbiakban: 

elektronikus határozathozatal).
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 (5) Az  elektronikus határozathozatal során a  szavazásban részt vevők személyének és a  határozatképességnek hitelt 
érdemlően megállapíthatónak kell lennie.

 (6) Az  Útügyi Bizottság bármely tagja – legkésőbb a  szavazás kezdő időpontját megelőzően – az  ok megjelölésével 
javasolhatja elektronikus határozathozatal helyett az Útügyi Bizottság ülésének összehívását.

5. § (1) Az Útügyi Bizottság a tárgyévre vonatkozóan munkatervet fogad el.
 (2) Az Útügyi Bizottság működésével kapcsolatos titkársági feladatokat a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság a szervezeti keretein belül látja el.
 (3) Az  Útügyi Bizottság ülését az  Útügyi Bizottság elnöke – a  titkársági feladatokat ellátó szerv útján – hívja össze. 

Az ülést igény szerint, de legalább félévente egyszer össze kell hívni.
 (4) Az  Útügyi Bizottság üléséről és az  elektronikus határozathozatalról a  titkársági feladatokat ellátó szerv 

jegyzőkönyvet készít.

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

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

A köztársasági elnök 1/2019. (I. 9.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 90.  §-a alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel  
dr. Kasa Katalint 2019. február 14-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2018. december 14.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05503-2/2018.

A köztársasági elnök 2/2019. (I. 9.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90.  §-a alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel  
dr. Jenővári Évát 2019. március 17-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2018. december 14.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05503-3/2018.

A köztársasági elnök 3/2019. (I. 9.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére 
tekintettel dr. Mészáros Máriát 2019. május 22-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2018. december 14.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05503-4/2018.
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A köztársasági elnök 4/2019. (I. 9.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére 
tekintettel Eglyné dr. Csurányi Csillát 2019. június 17-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2018. december 14.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05503-5/2018.

A köztársasági elnök 5/2019. (I. 9.) KE határozata
bírói felmentésről

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

Budapest, 2018. december 14.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05503-6/2018.

A köztársasági elnök 6/2019. (I. 9.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti 
kérelmére tekintettel dr. Both Ödön Lászlót 2019. június 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2018. december 14.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05503-7/2018.
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A köztársasági elnök 7/2019. (I. 9.) KE határozata
bírói felmentésről

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

Budapest, 2018. december 14.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05503-8/2018.

A köztársasági elnök 8/2019. (I. 9.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Budai Dávidot 
a 2019. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2018. december 14.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05503-9/2018.

A köztársasági elnök 9/2019. (I. 9.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Csécsei Etele 
Ádámot a 2019. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2018. december 14.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05503-10/2018.
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A köztársasági elnök 10/2019. (I. 9.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – 
dr.  Garamvölgyi-Dorkó Brigittát a 2019. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá 
kinevezem.

Budapest, 2018. december 14.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05503-11/2018.

A köztársasági elnök 11/2019. (I. 9.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Jagudits Katalint 
a 2019. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2018. december 14.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05503-12/2018.

A köztársasági elnök 12/2019. (I. 9.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Potháczki Dórát 
a 2019. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2018. december 14.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05503-13/2018.
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A köztársasági elnök 13/2019. (I. 9.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Szendrák 
Dominikát a 2019. január 15. napjától 2022. január 14. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2018. december 14.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05503-14/2018.

A köztársasági elnök 14/2019. (I. 9.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi 
CLXII.  törvény 90.  §-a alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel 
dr. Szondy István Györgyöt 2019. február 19-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2018. december 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05568-2/2018.

A köztársasági elnök 15/2019. (I. 9.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr.  Fekete Gábort 
a 2019. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2018. december 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05568-3/2018.
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A köztársasági elnök 16/2019. (I. 9.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi 
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Galla Éva Piroskát 
a 2019. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2018. december 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05568-4/2018.

A köztársasági elnök 17/2019. (I. 9.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi 
CLXII.  törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Mészáros Áront 
a 2019. január 15. napjától 2022. január 14. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2018. december 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05568-5/2018.

A Kormány 1001/2019. (I. 9.) Korm. határozata
a Nemzeti Együttműködési Alap alapkezelőjének változása miatt szükséges fejezetek közötti  
előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány a  Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos, az  új alapkezelő kijelölése miatt lefolytatandó 
átadás-átvételi eljárásról szóló 255/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 1. § (1) pontjára figyelemmel, az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 352 877 000 forint bázisba 
beépülő módon történő átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. 
évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 19. Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 29. Nemzeti Együttműködési Alap jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2019. január 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1001/2019. (I. 9.) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XI. Miniszterelnökség

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 Erőforrássok Minisztériuma

338139 19 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
K1 Személyi juttatások -251 000 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -46 854 000
K3 Dologi kiadások -46 023 000
K6 Beruházások -9 000 000

XI. Miniszterelnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
332995 29 Nemzeti Együttműködési Alap

K5 Egyéb működési célú kiadások 352 877 000
Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L 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

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő

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

338139 19 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő -352 877 000
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

332995 29 Nemzeti Együttműködési Alap 352 877 000
Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: 2019.01.31 352 877 000 352 877 000
Pénzügyminisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2019.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

2 példány

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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A Kormány 1002/2019. (I. 9.) Korm. határozata
a „30 éve szabadon” emlékévről

 1.  A  Kormány – az  1989–90-es rendszerváltoztatás 30. évfordulójáról történő méltó megemlékezés érdekében – 
a  2019. március 15. és a  2021. június 19. közötti időtartamot a „30 éve szabadon” emlékévvé (a  továbbiakban: 
Emlékév) nyilvánítja. Az Emlékév célja, hogy
a) ráirányítsa a  magyar emberek és a  közép-európai nemzetek figyelmét az  akkori események világpolitikai 

súlyára,
b) nyilvánvalóvá tegye, hogy Nyugat-Európa a második világháborút követően magára hagyta Közép-Európát, 

ennek ellenére a  közép-európai nemzeti közösségek – élve a  történelmi lehetőséggel – maguk vívták ki 
szabadságukat és függetlenségüket,

c) a szabadság és függetlenség visszaszerzéséért hozott áldozatok a  XXI. században elfoglalhassák méltó 
helyüket a magyarság és Közép-Európa közösségi emlékezetében.

 2.  A Kormány az 1. pont szerinti célok megvalósítására a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 10. § 
(1) bekezdése alapján – javaslattevő, véleményező és tanácsadói tevékenységet végző szervként – 2019. január 15. 
napjától 2021. június 19. napjáig terjedő időtartamra Emlékbizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre.

 3.  A Bizottság feladatkörében
a) kidolgozza az Emlékév rendszerváltoztatás eseményeihez igazodó programtervét, amelyben külön figyelmet 

fordít az  1989-es és 1990-es évek eseményeinek megismertetésére, a  rendszerváltoztatás időszakában 
már aktív korosztályokra és azokra is, akik életkoruknál fogva még nem tapasztalhatták meg Magyarország 
szabaddá válásának időszakát, valamint az  Emlékév alkalmából igyekszik a  nemzetközi figyelem 
középpontjába állítani a  közép-európai régiónak – különös tekintettel a  Visegrádi Négyek országaira  – 
az  antikommunista ellenállás és az  antikommunista forradalmak idején a  függetlenség és a  szabadság 
visszaszerzésére tett erőfeszítéseit,

b) részt vesz a programok megvalósításában részt vevő szervezetek kiválasztásában,
c) az elnök, a  társelnök indítványára dönt az  Emlékév programjainak megvalósításával és kommunikációjával 

összefüggő ügyekben.
 4.  A  Kormány felkéri a  Bizottság elnökének az  Országgyűlés elnökét. A  Bizottság társelnöke a  Miniszterelnökséget 

vezető miniszter. A  Bizottság képviseletét az  elnök, a  társelnök vagy a  Bizottság elnökének egyedi megbízása 
alapján kijelölt személy látja el.

 5.  A Kormány a Bizottság állandó tagjának felkéri a következő személyeket:
a) a külgazdasági és külügyminisztert,
b) a miniszterelnök kabinetfőnökét,
c) a Miniszterelnökséget vezető miniszter általános helyettesét,
d) az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkárát,
e) az Országgyűlés Külügyi bizottságának elnökét,
f ) a Magyar Művészeti Akadémia elnökét,
g) a nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztost,
h) az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatóját,
i) a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatóját,
j) a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap vezérigazgatóját,
k) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökét,
l) Boross Pétert, Magyarország volt miniszterelnökét,
m) Lezsák Sándort, az Országgyűlés alelnökét, a Lakiteleki Népfőiskola alapítóját,
n) Balog Zoltánt, Magyarország volt emberi erőforrások miniszterét,
o) Kónya Imrét, Magyarország volt belügyminiszterét,
p) Schmidt Máriát, Széchenyi-díjas történészt, a  Terror Háza Múzeum, valamint a  XX. Század Intézet és  

a XXI. Század Intézet főigazgatóját,
q) Szakály Sándor történészt, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát és
r) M. Kiss Sándor történészt, professor emeritust.

 6.  A  Bizottság állandó tagjai közül az  5.  pont a)–k)  alpontjában megjelölt tag akadályoztatása esetén rendelkezhet 
a helyettesítéséről.

 7.  A Bizottság további tagok és szakértők meghívásáról dönthet.
 8.  A Bizottság elnöke, társelnöke és tagjai a Bizottságban végzett munkájukért díjazásban nem részesülnek.
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 9.  A  Kormány felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a  Bizottság alakuló ülésének 
összehívásáról.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

 10.  A Kormány felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a Bizottság működési feltételeinek 
biztosításáról.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

 11.  A  Kormány felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  Bizottság javaslata alapján készítse elő 
az  Emlékév programtervében szereplő programokat és kezdeményezéseket részletesen bemutató előterjesztést, 
a  megvalósítás költségtervével együtt, és gondoskodjon az  előterjesztés Kormány számára való benyújtásáról. 
Az  előterjesztésben javaslatot kell tenni a  programterv megvalósításához, valamint a  Bizottság működéséhez 
szükséges források rendelkezésre állását biztosító intézkedésekre is.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2019. január 31.

 12.  A  Kormány felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert és a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy 
az  Emlékév előkészületeinek megkezdése érdekében a  Visegrádi Csoport 2017–2018. évi magyar elnökségének 
megvalósításáról szóló 1492/2017. (VIII. 7.) Korm. határozat 5. pontjában és 6. pont c) alpontjában meghatározott 
és az Országvédelmi Alapból történő, valamint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére 
történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1766/2017. (XI. 7.)  
Korm. határozat 1.  pontja alapján biztosított forrás fel nem használt része – az  elszámolást és a  visszatérítési 
kötelezettség teljesítését követően – kerüljön átadásra a  Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 
2018. évi L. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet javára.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

 13.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba, és 2021. június 19-én hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 1/2019. (I. 9.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és Belize Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező 
állampolgáraik vízummentességéről 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, valamint a belügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyarország Kormánya és Belize Kormánya között a  diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező 

állampolgáraik vízummentességéről 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, a  belügyminisztert, valamint 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



A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.
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	a hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról szóló 20/2015. (VI. 29.) MNB rendelet módosításáról

	Az emberi erőforrások minisztere 1/2019. (I. 9.) EMMI rendelete
	az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 
26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet módosításáról

	Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 2/2019. (I. 9.) ITM rendelete
	az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottságról

	A köztársasági elnök 1/2019. (I. 9.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 2/2019. (I. 9.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 3/2019. (I. 9.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 4/2019. (I. 9.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 5/2019. (I. 9.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 6/2019. (I. 9.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 7/2019. (I. 9.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 8/2019. (I. 9.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 9/2019. (I. 9.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 10/2019. (I. 9.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 11/2019. (I. 9.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 12/2019. (I. 9.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 13/2019. (I. 9.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 14/2019. (I. 9.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 15/2019. (I. 9.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 16/2019. (I. 9.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 17/2019. (I. 9.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A Kormány 1001/2019. (I. 9.) Korm. határozata
	a Nemzeti Együttműködési Alap alapkezelőjének változása miatt szükséges fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1002/2019. (I. 9.) Korm. határozata
	a „30 éve szabadon” emlékévről

	A miniszterelnök 1/2019. (I. 9.) ME határozata
	a Magyarország Kormánya és Belize Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
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