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Törvények

2020. évi XXI. törvény
a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény 50. cikk (a) bekezdésének módosításáról szóló
Jegyzőkönyv, valamint a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény 56. cikkének módosításáról szóló
Jegyzőkönyv kihirdetéséről*

1. §		
Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a 2016. október 6-án, Montrealban elfogadott, a Nemzetközi
Polgári Repülésről szóló Egyezmény 50. cikk (a) bekezdésének módosításáról szóló Jegyzőkönyv, valamint
a 2016. október 6-án, Montrealban elfogadott, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény 56. cikkének
módosításáról szóló Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyvek) kötelező hatályának elismerésére.
2. §

(1) Az Országgyűlés a 2016. október 6-án, Montrealban elfogadott, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény
50. cikk (a) bekezdésének módosításáról szóló Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti.
(2) Az Országgyűlés a 2016. október 6-án, Montrealban elfogadott, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény
56. cikkének módosításáról szóló Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti.

3. §

(1) A 2016. október 6-án, Montrealban elfogadott, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény 50. cikk
(a) bekezdésének módosításáról szóló Jegyzőkönyv hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A 2016. október 6-án, Montrealban elfogadott, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény 50. cikk
(a) bekezdésének módosításáról szóló Jegyzőkönyv hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) A 2016. október 6-án, Montrealban elfogadott, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény 56. cikkének
módosításáról szóló Jegyzőkönyv hivatalos magyar nyelvű fordítását a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A 2016. október 6-án, Montrealban elfogadott, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény 56. cikkének
módosításáról szóló Jegyzőkönyv hiteles angol nyelvű szövegét a 4. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § (1) bekezdése, a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény 50. cikk
(a) bekezdésének módosításáról szóló, 2016. október 6-án, Montrealban elfogadott Jegyzőkönyv 2. bekezdésében
meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) A 2. § (2) bekezdése, a 4. §, a 3. melléklet és a 4. melléklet a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény
56. cikkének módosításáról szóló, 2016. október 6-án, Montrealban elfogadott Jegyzőkönyv 2. bekezdésében
meghatározott időpontban lép hatályba.
(4) A Jegyzőkönyvek, a 2–4. §, valamint az 1–4. melléklet hatálybalépésének naptári napját – azok ismertté válását
követően – a külpolitikáért felelős miniszter a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

6. §		
Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. április 20-i ülésnapján fogadta el.
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1. melléklet a 2020. évi XXI. törvényhez
JEGYZŐKÖNYV A NEMZETKÖZI POLGÁRI REPÜLÉSRŐL SZÓLÓ EGYEZMÉNY 50. CIKK (a) BEKEZDÉSÉNEK
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Aláírva Montrealban 2016. október 6-án
A NEMZETKÖZI POLGÁRI REPÜLÉSI SZERVEZET KÖZGYŰLÉSE
ÖSSZEÜLT harminckilencedik ülésén, 2016. október 1-én Montreálban,
TUDOMÁSUL VÉVE, hogy nagy számú Szerződő Állam általános kívánalma a Tanács taglétszámának növelése, a jobb
egyensúly biztosítása érdekében, a Szerződő Államok képviseletének megnövelt képviselet útján,
MEGFELELŐNEK TARTVA e testület taglétszámának harminchatról negyvenre történő megnövelését,
SZÜKSÉGESNEK TARTVA az előzőekben közöltek céljából a Chicagóban, 1944. december hó hetedik napján készült,
a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény módosítását,
1. JÓVÁHAGYJA – a fenti hivatkozott Egyezmény 94. cikk (a) bekezdése rendelkezésének megfelelően – a hivatkozott
Egyezmény következő javasolt módosítását:
Az Egyezmény 50. cikk (a) bekezdésében a második mondatban a „harminchat” kifejezés „negyven”-re módosul;
2. MEGHATÁROZZA, a hivatkozott Egyezmény hivatkozott 94. cikk (a) bekezdésében foglalt rendelkezéseinek
értelmében, hogy egyszázhuszonnyolc azon Szerződő Államoknak a száma, amelyek megerősítését követően
az előzőekben közölt javasolt módosítás hatályba kell, hogy lépjen;
3. HATÁROZATOT HOZ, hogy a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Főtitkára Jegyzőkönyvet készítsen angol, arab,
kínai, francia, orosz és spanyol nyelven, amelyek mindegyike egyaránt hiteles, magában foglalva a fent említett
javasolt módosítást és az alábbiakban következőket:
a)
A Jegyzőkönyvet a Közgyűlés Elnöke és a Főtitkára írja alá.
b)
A Jegyzőkönyvet minden Állam megerősítheti, amely a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló hivatkozott
Egyezményt megerősítette, vagy ahhoz csatlakozott.
c)
A megerősítő okiratokat a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnél kell letétbe helyezni.
d)
A Jegyzőkönyv az azt megerősítő Államok között azon a napon lép hatályba, amikor
az egyszázhuszonnyolcadik megerősítő okiratot letétbe helyezték.
e)
A Főtitkár haladéktalanul értesít minden Szerződő Államot a Jegyzőkönyv minden egyes megerősítésének
letétbe helyezési napjáról.
f)
A Főtitkár haladéktalanul értesíti a hivatkozott Egyezmény valamennyi Szerződő Államát arról a napról,
amelyen a Jegyzőkönyv hatályba lép.
g)
A Jegyzőkönyv azon Szerződő Állam tekintetében, amely azt a fent említett napot követően erősíti meg,
akkor lép hatályba, amikor az erre vonatkozó megerősítő okiratot a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnél
letétbe helyezték.
KÖVETKEZÉSKÉPPEN, a Közgyűlés fent említett intézkedésének értelmében
A jelen Jegyzőkönyvet a Szervezet Főtitkára elkészítette.
ENNEK HITELÉÜL – a Közgyűlés arra vonatkozó felhatalmazása alapján – a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet
Közgyűlése fent említett Harminckilencedik Ülésének Elnöke és Főtitkára aláírja a jelen Jegyzőkönyvet.
KÉSZÜLT Montrealban, a kettőezer-tizenhatodik év október hó hatodik napján, egy-egy példányban, angol, arab,
kínai, francia, orosz és spanyol nyelven, amelynek mindegyike egyaránt hiteles. A jelen Jegyzőkönyv a Nemzetközi
Polgári Repülési Szervezet irattárában marad letétben, és ennek hitelesített másolatát a Szervezet Főtitkára
megküldi a Chicagóban, 1944. december hó hetedik napján készült, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló
Egyezmény összes Szerződő Államának.
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2. melléklet a 2020. évi XXI. törvényhez
PROTOCOL RELATING TO AN AMENDMENT TO ARTICLE 50(a) OF THE CONVENTION ON INTERNATIONAL
CIVIL AVIATION
Signed at Montreal on 6 October, 2016
THE ASSEMBLY OF THE INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION
HAVING MET, in its thirty-ninth session, at Montréal on 1 October 2016,
HAVING NOTED that it is the desire of a large number of Contracting States to enlarge the membership of the
Council in order to ensure better balance by means of an increased representation of Contracting States,
HAVING CONSIDERED it appropriate to increase the membership of that body from thirty-six to forty,
HAVING CONSIDERED it necessary to amend, for the purpose aforesaid, the Convention on International Civil
Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944,
1. APPROVES, in accordance with the provisions of Article 94(a) of the Convention aforesaid, the following proposed
amendment to the said Convention:
In Article 50 (a) of the Convention the second sentence shall be amended by replacing “thirty-six” by “forty”;
2. SPECIFIES, pursuant to the provisions of the said Article 94(a) of the said Convention, one-hundred and twenty-eight
as the number of Contracting States upon whose ratification the proposed amendment aforesaid shall come into
force;
3. RESOLVES that the Secretary General of the International Civil Aviation Organization draw up a Protocol, in the
English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, each of which shall be of equal authenticity,
embodying the proposed amendment above-mentioned and the matter hereinafter appearing:
a)
The Protocol shall be signed by the President of the Assembly and its Secretary General.
b)
The Protocol shall be open to ratification by any state which has ratified or adhered to the said Convention on
International Civil Aviation.
c)
The instruments of ratification shall be deposited with the International Civil Aviation Organization.
d)
The Protocol shall come into force in respect of the States which have ratified it on the date on which the
one-hundred and twenty-eighth instrument of ratification is so deposited.
e)
The Secretary General shall immediately notify all Contracting States to the said Convention of the date of
deposit of each ratification of the Protocol.
f)
The Secretary General shall immediately notify all Contracting States to the said Convention of the date on
which the Protocol comes into force.
g)
With respect to any Contracting state ratifying the Protocol after the date aforesaid, the Protocol shall come
into force upon deposit of its instrument of ratification with the International Civil Aviation Organization.
CONSEQUENTLY, pursuant to the aforesaid action of the Assembly,
This Protocol has been drawn up by the Secretary General of the Organization.
IN WITNESS WHEREOF, the President and the Secretary General of the aforesaid Thirty-ninth Session of the Assembly
of the International Civil Aviation Organization, being authorized thereto by the Assembly, sign this Protocol.
DONE at Montreal on the sixth day of October of the year two thousand and sixteen, in a single document in the
English, Arabic, Chinese, French, Russian, and Spanish languages, each text being equally authentic. This Protocol
shall remain deposited in the archives of the International Civil Aviation Organization, and certified copies thereof
shall be transmitted by the Secretary General of the Organization to all Contracting States to the Convention on
International Civil Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944.
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3. melléklet a 2020. évi XXI. törvényhez
JEGYZŐKÖNYV A NEMZETKÖZI POLGÁRI REPÜLÉSRŐL SZÓLÓ EGYEZMÉNY 56. CIKKÉNEK
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Aláírva Montrealban 2016. október 6-án
A NEMZETKÖZI POLGÁRI REPÜLÉSI SZERVEZET KÖZGYŰLÉSE
ÖSSZEÜLT harminckilencedik ülésén, 2016. október 1-én Montreálban,
TUDOMÁSUL VÉVE, hogy a Szerződő Államok általános kívánalma a Léginavigációs Bizottság taglétszámának
növelése
MEGFELELŐNEK TARTVA e testület taglétszámának tizenkilencről huszonegyre történő megnövelését,
SZÜKSÉGESNEK TARTVA az előzőekben közöltek céljából a Chicagóban, 1944. december hó hetedik napján készült,
a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény módosítását,
1. JÓVÁHAGYJA – a fenti hivatkozott Egyezmény 94. cikk (a) bekezdése rendelkezésének megfelelően – a hivatkozott
Egyezmény következő javasolt módosítását:
Az Egyezmény 56. cikkében a „19 tagból” kifejezés „21 tagból”-ra módosul;
2. MEGHATÁROZZA, a hivatkozott Egyezmény hivatkozott 94. cikk (a) bekezdésében foglalt rendelkezéseinek
értelmében, hogy egyszázhuszonnyolc azon Szerződő Államoknak a száma, amelyek megerősítését követően
az előzőekben közölt javasolt módosítás hatályba kell, hogy lépjen;
3. HATÁROZATOT HOZ, hogy a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Főtitkára Jegyzőkönyvet készítsen angol, arab,
kínai, francia, orosz és spanyol nyelven, amelyek mindegyike egyaránt hiteles, magában foglalva a fent említett
javasolt módosítást és az alábbiakban következőket:
a)
A Jegyzőkönyvet a Közgyűlés Elnöke és a Főtitkára írja alá.
b)
A Jegyzőkönyvet minden Állam megerősítheti, amely a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló hivatkozott
Egyezményt megerősítette, vagy ahhoz csatlakozott.
c)
A megerősítő okiratokat a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnél kell letétbe helyezni.
d)
A Jegyzőkönyv az azt megerősítő Államok között azon a napon lép hatályba, amikor
az egyszázhuszonnyolcadik megerősítő okiratot letétbe helyezték.
e)
A Főtitkár haladéktalanul értesít minden Szerződő Államot a Jegyzőkönyv minden egyes megerősítésének
letétbe helyezési napjáról.
f)
A Főtitkár haladéktalanul értesíti a hivatkozott Egyezmény valamennyi Szerződő Államát arról a napról,
amelyen a Jegyzőkönyv hatályba lép.
g)
A Jegyzőkönyv azon Szerződő Állam tekintetében, amely azt a fent említett napot követően erősíti meg,
akkor lép hatályba, amikor az erre vonatkozó megerősítő okiratot a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnél
letétbe helyezték.
KÖVETKEZÉSKÉPPEN, a Közgyűlés fent említett intézkedésének értelmében
A jelen Jegyzőkönyvet a Szervezet Főtitkára elkészítette.
ENNEK HITELÉÜL – a Közgyűlés arra vonatkozó felhatalmazása alapján – a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet
Közgyűlése fent említett Harminckilencedik Ülésének Elnöke és Főtitkára aláírja a jelen Jegyzőkönyvet.
KÉSZÜLT Montrealban, a kettőezer-tizenhatodik év október hó hatodik napján, egy-egy példányban, angol, arab,
kínai, francia, orosz és spanyol nyelven, amelynek mindegyike egyaránt hiteles. A jelen Jegyzőkönyv a Nemzetközi
Polgári Repülési Szervezet irattárában marad letétben, és ennek hitelesített másolatát a Szervezet Főtitkára
megküldi a Chicagóban, 1944. december hó hetedik napján készült, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló
Egyezmény összes Szerződő Államának.
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4. melléklet a 2020. évi XXI. törvényhez
PROTOCOL RELATING TO AN AMENDMENT TO ARTICLE 56 OF THE CONVENTION ON INTERNATIONAL
CIVIL AVIATION
Signed at Montreal on 6 October, 2016
THE ASSEMBLY OF THE INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION
HAVING MET, in its thirty-ninth session, at Montréal on 1 October 2016;
HAVING NOTED that it is the general desire of Contracting States to enlarge the membership of the Air
Navigation Commission;
HAVING CONSIDERED it proper to increase the membership of that body from nineteen to twenty-one; and
HAVING CONSIDERED it necessary to amend, for the purpose aforesaid, the Convention on International Civil
Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944;
1. APPROVES, in accordance with the provisions of Article 94 (a) of the Convention aforesaid, the following proposed
amendment to the said Convention:
“In Article 56 of the Convention the expression ‘nineteen members’ shall be replaced by ‘twenty-one members’.”;
2. SPECIFIES, pursuant to the provisions of the said Article 94 (a) of the said Convention, one-hundred and
twenty-eight as the number of Contracting States upon whose ratification the aforesaid amendment shall come
into force; and
3. RESOLVES that the Secretary General of the International Civil Aviation Organization shall draw up a protocol,
in the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, each of which shall be of equal authenticity,
embodying the amendment above-mentioned and the matters hereinafter appearing:
a)
The Protocol shall be signed by the President of the Assembly and its Secretary General.
b)
The Protocol shall be open to ratification by any State which has ratified or adhered to the said Convention
on International Civil Aviation.
c)
The instruments of ratification shall be deposited with the International Civil Aviation Organization.
d)
The Protocol shall come into force in respect of the States that have ratified it on the date on which the
one-hundred and twenty-eighth instrument of ratification is deposited.
e)
The Secretary General shall immediately notify all Contracting States to the said Convention of the date of
deposit of each ratification of the Protocol.
f)
The Secretary General shall immediately notify all Contracting States to the said Convention of the date on
which the Protocol comes into force.
g)
With respect to any Contracting State ratifying the Protocol after the date aforesaid, the Protocol shall come
into force upon deposit of its instrument of ratification with the International Civil Aviation Organization.
CONSEQUENTLY, pursuant to the aforesaid action of the Assembly,
This Protocol has been drawn up by the Secretary General of the Organization.
IN WITNESS WHEREOF, the President and the Secretary General of the aforesaid Thirty-ninth Session of the Assembly
of the International Civil Aviation Organization, being authorized thereto by the Assembly, sign this Protocol.
DONE at Montreal on the sixth day of October of the year two thousand and sixteen, in a single document in the
English, Arabic, Chinese, French, Russian, and Spanish languages, each text being equally authentic. This Protocol
shall remain deposited in the archives of the International Civil Aviation Organization, and certified copies thereof
shall be transmitted by the Secretary General of the Organization to all Contracting States to the Convention on
International Civil Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944.
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A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 5/2020. (IV. 27.) MvM rendelete
a Kulturális Javak Bizottságáról
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés 14. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet hatálya a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 6. § (3) bekezdésében
örökségvédelmi tanácsadó testületként meghatározott és a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról
szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § (1) bekezdés c) pontja szerint kijelölt
Kulturális Javak Bizottságára (a továbbiakban: testület) terjed ki.
2. §

(1) A kulturális örökség védelméért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) kéri fel a Korm. rendelet 4. §
(13) bekezdésében meghatározott intézményeket és szervezeteket, hogy a testület tagjaira vonatkozó javaslataikat
a miniszteri felkérés kézhezvételétől számított 21 napon belül küldjék meg számára.
(2) A miniszter a beérkezett javaslatok alapján dönt a tagok felkéréséről.

3. §

(1) A tagság a miniszter felkérésének elfogadásáról szóló írásbeli nyilatkozat megtételével jön létre.
(2) A tag megbízatása megszűnik:
a)
a megbízatás időtartamának elteltével,
b)
lemondással,
c)
visszavonással vagy
d)
a tag halálával.
(3) Ha a tag megbízatása megszűnik, a miniszter a tagsági viszony megszűnésétől számított 30 napon belül javaslatot
kér az új tag felkérése érdekében. Az új tag személyére az a szerv jogosult javaslatot tenni, amely a kiesett tagra
vonatkozó korábbi javaslatot is tette.
(4) A tag megbízásának visszavonására akkor kerülhet sor, ha a tag a feladatát tartósan nem látja el. A visszavonást
indokolni kell.
(5) A lemondást a tag írásban közli a miniszterrel.
(6) A tag köteles részt venni a testület tevékenységében, mely a testületi üléseken való részvételen túl magába foglalja
az elektronikus véleményegyeztetésben való közreműködést is.

4. §

(1) A testületet az elnök vezeti.
(2) Az elnököt a tagok maguk közül egyszerű többséggel választják.
(3) Az elnöki megbízatás
a)
az elnöki tisztségről való lemondással vagy
b)
a tag megbízatásának megszűnésével
szűnik meg.
(4) Az elnök
a)
dönt a testületi ülés napirendjéről,
b)
előterjeszti az ügyeket,
c)
hitelesíti az ülés jegyzőkönyvét és a testületi állásfoglalásokat, valamint
d)
jóváhagyja a testület éves tevékenységéről készített jelentést.
(5) Az elnök akadályoztatása esetén az ülésen jelenlévő tagok egyszerű többséggel az ülés időtartamára levezető
elnököt választanak.
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5. §

(1) A testület működtetésével kapcsolatos személyi és működési költségekre a miniszter külön pénzügyi keretet biztosít
a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) költségvetésében.
(2) A testület elnöke és tagjai díjazásban részesülnek, melynek mértéke ülésenként
a)
az elnök esetében bruttó 100 000 Ft,
b)
a tagok esetében bruttó 80 000 Ft.
(3) Az elektronikus véleményegyeztetésért nem jár tiszteletdíj.

6. §

(1) A testület titkársági feladatainak ellátásáról a miniszter a testületi titkár útján gondoskodik. A testületi titkár
szakirányú képzettséggel rendelkező kormánytisztviselő, aki nem tagja a testületnek, az üléseken tanácskozási
joggal vesz részt.
(2) A testületi titkár
a)
javaslatot tesz az ülés napirendjére,
b)
megküldi a testületi ülés meghívóját a tagoknak a testület elnöke által elfogadott napirenddel és
a napirenden szereplő ügyek dokumentációjával együtt legkésőbb 3 nappal az ülés előtt elektronikus úton,
c)
értesíti az ülésre meghívottakat,
d)
vezeti a testületi ülés jegyzőkönyvét és gondoskodik a jelenléti ív kitöltéséről,
e)
végzi a testület munkájával kapcsolatos adminisztrációt, nyilvántartja a napirendi pontokhoz tartozó
előterjesztéseket és a testület állásfoglalásait, valamint
f)
éves jelentést készít a testület tevékenységéről a tárgyévet követő január 30-ig.

7. §

(1) A testület üléseinek helyszíne a minisztérium székhelye vagy telephelye.
(2) A testület havonta egy alkalommal ülésezik.
(3) A rendes ülések között elektronikus véleményegyeztetés szükséges, ha
a)
az ügy rendes ülésen történő megtárgyalása nem lehetséges a meghatározott határidőben, vagy
b)
a testület elnöke erről dönt.

8. §

(1) A testület ülésén
a)
a tagok szavazati joggal,
b)
a meghívottak és a kulturális javak hatóságának képviselői tanácskozási joggal
vesznek részt.
(2) A testület határozatképes, ha a tagoknak legalább a fele jelen van.
(3) A testület a felmerülő kérdésekben szavazással fogadja el állásfoglalásait, amelynek során minden tagnak egy
szavazata van, és a döntést egyszerű többséggel hozza meg.
(4) Szavazategyenlőség esetén az elnök vagy az elnök távolléte esetében a levezető elnök szavazata dönt.
(5) A testület tagja nem vehet részt olyan állásfoglalás kialakításában, amellyel kapcsolatban nem várható el tőle
az elfogulatlan véleménynyilvánítás, avagy az ügy az érdekkörét érinti. A tag köteles az elnöknek bejelenteni,
amennyiben vele szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn.
(6) A testület üléséről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza
a)
a résztvevők nevét és részvételük minőségét,
b)
a tárgyalt napirendi pontokat,
c)
a testület állásfoglalását és annak indokolását napirendi pontonként, valamint
d)
a tag kérésére annak különvéleményét.

9. §

(1) A testület tagja, valamint a testületi ülés egyéb résztvevője, továbbá a testület titkára a testület tevékenysége során
tudomására jutott tényekre és adatokra nézve titoktartásra kötelezett.
(2) A kulturális javak hatósága döntéseinek előkészítése keretében adott állásfoglalás a hatósági ügy iratának minősül,
abba betekinteni vagy arról másolatot készíteni az általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint lehet.

10. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A Miniszterelnökséget vezető miniszter 6/2020. (IV. 27.) MvM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló
8/2016. (III. 25.) MvM rendelet Magyar Falu Programmal, valamint a KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások
Központja Nonprofit Zrt. névváltozásával kapcsolatos 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. pont 10. alpontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva − a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben − a következőket rendelem el:
1. §		
A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló
8/2016. (III. 25.) MvM rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § A miniszter felelősségi körébe tartozó feladatok ellátásához szükséges fordítási és lektorálási tevékenységet
az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. végzi.”
2. §		
Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. §		
Az R.
a)
1. § a) pontjában az „1. melléklete” szövegrész helyébe az „1. melléklet I. pont 10. alpontja” szövegrész,
az „a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. §-a” szövegrész
helyébe az „a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14. §
(1) bekezdése” szöveg,
b)
1. mellékletében foglalt táblázat F:11 mezőjében a „KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja
Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: KKBK NZrt.)” szövegrész helyébe a „BFK Budapesti Fejlesztési Központ
Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: BFK NZrt.)” szöveg,
c)
1. mellékletében foglalt táblázat 11. sorában, G:12 mezőjében, G:13 mezőjében, G:14 mezőjében,
G:15 mezőjében, G:16 mezőjében, G:20 mezőjében a „KKBK NZrt.” szövegrészek helyébe a „BFK NZrt.” szöveg,
d)
1. mellékletében foglalt táblázat F:14 mezőjében a „KKBK NZrt.-nek” szövegrészek helyébe a „BFK NZrt.-nek”
szöveg
lép.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5. §		
Az R. 42. §-a a következő (16) bekezdéssel egészül ki:
„(16) E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és
felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet Magyar Falu Programmal, valamint a KKBK Kiemelt
Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. névváltozásával kapcsolatos módosításáról szóló 6/2020. (IV. 27.)
MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr14.) megállapított rendelkezéseit a Módr14. hatálybalépése napján
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
		
		

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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1. melléklet a 6/2020. (IV. 27.) MvM rendelethez
1. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 19. sora helyébe a következő sor lép:

1

19

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsoport
név

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)

Az előirányzat fedezetül
szolgál a kiemelt budapesti
beruházásokért és
nemzetközi
sportpályázatokért felelős
kormánybiztos
feladatkörébe tartozó
kiemelt nemzetközi
sportesemények
megpályázásával és
lebonyolításával
kapcsolatos, 2030-ig tartó
időszak kormányzati
stratégiájának
kidolgozásával és
végrehajtásával, valamint
a 2022. évben
megrendezendő
férfi kézilabda Európabajnoksághoz kapcsolódó
egyes sportinfrastruktúra
fejlesztések
megvalósításával és
az Európa-bajnokság
szervezésével kapcsolatos
kormányzati koordinációval
és kommunikációval
összefüggő feladatok
ellátásáért felelős
kormánybiztosnak
a 2022. évben
megrendezendő férfi
kézilabda Európa-bajnokság
szervezésével, az ahhoz
kapcsolódó kormányzati
koordinációval és
kommunikációval
összefüggő feladataival
kapcsolatos költségekre.
Az előirányzat terhére
támogatás már megkezdett
vagy megvalósult
tevékenységre is nyújtható.

BFK NZrt.,
a Miniszterelnökség
tulajdonosi
joggyakorlása
alá tartozó
egyéb gazdasági
társaság,
a BFK NZrt.
tulajdonában
álló nonprofit
gazdasági
társaság, hazai
sportszövetség,
Eurohandball
2022 Nonprofit
Korlátolt
Felelősségű
Társaság, egyéb
gazdasági
társaság

pályázati
rendszeren
kívül vagy
meghívásos
pályázat útján,
kérelemre
hozott egyedi
döntés alapján
támogatási
szerződéssel
vagy
támogatói
okirattal

egyösszegű
kifizetéssel vagy
időarányos vagy
teljesítésarányos
részletekben
történő kifizetéssel

támogatási
szerződés vagy
támogatói
okirat szerint

az Ávr. 84. §
(2) bekezdés
alapján,
a költségvetési
támogatás
összegét
meghaladó
biztosítéki
értékig vagy
összeghatár
megjelölése
nélkül

–

–

–

376217

30/1/11/9 Kiemelt
Nemzetközi
Sportesemény
Stratégia és
sportesemény
pályázatok

előleg
biztosítható
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(A
ÁHT
azonosító
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2. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat K:38 mezője helyébe a következő mező lép:
(K)
(38)

visszatérítendő támogatás nyújtható, visszafizetés határideje támogatási szerződés vagy támogatói okirat szerint

3. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat F:48 mezője helyébe a következő mező lép:
(F)
(48)

Az előirányzat a magyar kistelepülések népességmegtartó erejének növelése érdekében, a Magyar Falu Program
keretében megvalósuló programelemek támogatására használható fel.

4. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 49. sora helyébe a következő sor lép:
(A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

ÁHT
azonosító

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsoport
név

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)

49

384117

egyösszegű
kifizetéssel vagy
időarányos vagy
teljesítésarányos
részletekben
történő
kifizetéssel

a kötelezettségvállalási
dokumentumban
meghatározottak
szerint

az Ávr. 84. §
(2) bekezdés
alapján,
a költségvetési
támogatás
összegét
meghaladó
biztosítéki
értékig vagy
összeghatár
megjelölése
nélkül

30/1/41/3 Magyar Falu
Program civil
szervezetek
támogatása

Az előirányzat célja a
Magyar Falu Program
keretében megvalósuló civil
program elemeként a civil
közösségi tevékenységek és
azok végzése feltételeinek
támogatása.

egyesület,
alapítvány,
nonprofit,
valamint
közhasznú
jogállású
szervezet

pályázati úton
vagy pályázati
rendszeren kívül
hozott döntés
alapján
támogatói
okirattal vagy
támogatási
szerződéssel

előleg
biztosítható

igénybe vehető

2241

2242

5. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 77a. sorral egészül ki:

1

77a

(A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

ÁHT
azonosító

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsoport
név

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)

az Ávr. 84. §
(2) bekezdés
alapján,
a költségvetési
támogatás
összegét
meghaladó
biztosítéki
értékig vagy
összeghatár
megjelölése
nélkül

–

–

–

384651

30/1/61 Az államhatárral, és
az alapponthálózati pontokkal
összefüggő geodéziai feladatok

Lechner
Tudásközpont
Területi,
Építészeti és
Informatikai
Nonprofit Kft.

jogszabály vagy előleg
biztosítható
– pályázati
rendszeren kívül,
kérelemre hozott
– egyedi döntés
alapján
támogatási
szerződéssel

támogatási
egyösszegű
szerződés
kifizetéssel vagy
szerint
időarányos,
teljesítésarányos
részletekben
történő kifizetéssel
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Az előirányzat célja
a földmérési és térképészeti
tevékenységről szóló
2012. évi XLVI. törvény
37. §-a és a földművelésügyi
hatósági és igazgatási
feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló
383/2016. (XII. 2.)
Korm. rendelet 38. §
(1) bekezdés 11. és
15. pontja alapján,
a földmérési és térképészeti
tevékenységről szóló
2012. évi XLVI. törvény
3. § (1) bekezdésében és
9. § (1)–(2) bekezdésében
meghatározott államhatár jelek
és államhatár pontok
koordinátáinak
meghatározásával,
az alapponthálózati pontokkal
kapcsolatos szabályokról szóló
51/2014. (IV. 29.)
VM rendelet 36. § (4) és
(7) bekezdése szerint
az államhatár jelek és államhatár
pontok helyszínelésével,
karbantartásával, pótlásával és
helyreállításával,
a földmérési és térképészeti
tevékenységről szóló
2012. évi XLVI. törvény
10. § (3) bekezdés
a)–h) pontjaiban meghatározott
alapponthálózati pontoknak és
az alapponthálózati pontokkal
kapcsolatos szabályokról szóló
51/2014. (IV. 29.)
VM rendelet 14. §
(3) bekezdésében,
18. §-ában előírt
helyszínelésével és
karbantartásával kapcsolatos
feladatok ellátására biztosít
forrást. A költségvetési
támogatás a támogatási igény
benyújtásakor már megkezdett
vagy megvalósult
tevékenységre is nyújtható.

(F)
(98)

Az előirányzat a Közép-Duna menti térségfejlesztési – beleértve többek között az infrastruktúra-fejlesztési,
innovációs, lokalizációs, képzési – feladatok megvalósításához szükséges forrást biztosítja. A költségvetési
támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
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6. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat F:98 mezője helyébe a következő mező lép:

2243

2244
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A belügyminiszter 10/2020. (IV. 27.) BM rendelete
az egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló
2019. évi CXVI. törvényhez kapcsolódó, valamint egyéb, belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 12. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. §
(1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. §
(2) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. §
(2) bekezdés 5. és 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (7) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 8. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
1. melléklet K) pontjában foglalt táblázat 3. sorában meghatározott feladatkörében eljáró innovációért és technológiáért felelős
miniszterrel egyetértésben –,
az 5. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés a) pontjában, valamint
a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 4. pontjában,
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. §
(1) bekezdés 18. pont b) és c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény
22. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet módosítása
1. §		
A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 4. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában
a „robbanásveszélyes osztályba” szövegrész helyébe a „fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba”
szöveg lép.

2. A megújuló energiaforrásokat – biogázt, bioetanolt, biodízelt – hasznosító létesítmények
tűzvédelmének műszaki követelményeiről szóló 3/2009. (II. 4.) ÖM rendelet módosítása
2. §		
A megújuló energiaforrásokat – biogázt, bioetanolt, biodízelt – hasznosító létesítmények tűzvédelmének műszaki
követelményeiről szóló 3/2009. (II. 4.) ÖM rendelet [a továbbiakban: 3/2009. (II. 4.) ÖM rendelet] 14. § (1) bekezdés
b) pontjában és 19. § (1) bekezdés b) pontjában a „robbanásveszélyes” szövegrész helyébe a „fokozottan tűz- vagy
robbanásveszélyes” szöveg lép.
3. §		
Hatályát veszti a 3/2009. (II. 4.) ÖM rendelet
a)
5. § (4) bekezdése,
b)
12. § (3) bekezdése,
c)
13. § (4) bekezdése,
d)
17. § (3) bekezdése.
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3. A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi
szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló
45/2011. (XII. 7.) BM rendelet módosítása
4. §		
A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő
oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 1. melléklet
2. pontjában a „robbanásveszélyes” szövegrész helyébe a „fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes” szöveg lép.

4. Az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos tűzvédelmi követelményekről és a hatóságok
tevékenysége során azok érvényesítésének módjáról szóló 5/2015. (II. 27.) BM rendelet módosítása
5. §		
Az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos tűzvédelmi követelményekről és a hatóságok tevékenysége
során azok érvényesítésének módjáról szóló 5/2015. (II. 27.) BM rendelet
a)
1. melléklet I. Fejezet 4. pont 4.5. alpontjában és 1. melléklet II. Fejezet 4. pont 4.5. alpontjában
a „robbanásveszélyes és tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályú” szövegrész helyébe a „fokozottan tűz- vagy
robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályú” szöveg,
b)
1. melléklet I. Fejezet 7. pont 7.2. alpont i) pontjában, 1. melléklet II. Fejezet 7. pont 7.2. alpont
i) pontjában, 1. melléklet III. Fejezet 7. pont 7.2. alpont g) pontjában és 2. melléklet I. Fejezet 7. pont
7.2. alpont h) pontjában a „robbanásveszélyes és tűzveszélyes” szövegrész helyébe a „fokozottan tűz- vagy
robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes” szöveg
lép.

5. A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál,
az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai
képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet módosítása
6. §		
A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó
egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és
szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet
a)
7. § (1) bekezdés a) pontjában, 7. § (2) bekezdés b) pontjában, 7. § (6b) bekezdésében és 9. §
(3) bekezdésében a „robbanásveszélyes” szövegrész helyébe a „fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes”
szöveg,
b)
7. § (1) bekezdés b) pontjában és 7. § (2) bekezdés c) pontjában a „tűzveszélyes” szövegrész helyébe
a „mérsékelten tűzveszélyes” szöveg,
c)
9. § (2) bekezdésében a „robbanásveszélyes osztályba” szövegrész helyébe a „fokozottan tűz- vagy
robbanásveszélyes osztályba” szöveg
lép.

6. Az arcképelemző rendszer működtetésének részletes szabályairól szóló
78/2015. (XII. 23.) BM rendelet módosítása
7. §

(1) Az arcképelemző rendszer működtetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 23.) BM rendelet
(a továbbiakban: Arcképrendelet) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az igénybevételre jogosult szerv a kérelmét
a) a központi szerv által működtetett informatikai alkalmazás igénybevételével (portál felületen) vagy
b) az igénybevételre jogosult szerv és a központi szerv közötti közvetlen informatikai adatkapcsolatot biztosító
rendszer útján
nyújthatja be az arcképelemző tevékenységet végző szervnek.”
(2) Az Arcképrendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Az arcképelemző tevékenységet végző szerv az igénybevételre jogosult szerv részére a kiértékelési
tevékenység eredményeként kapott arckép profilhoz tartozó, az arckép profil nyilvántartásban kezelt technikai
kapcsoló szám átadását, az arckép profil nyilvántartás tekintetében a nem megfeleltethetőség tényét vagy
a kiértékelési tevékenység eredménytelenségéről való tájékoztatását
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a) a központi szerv által működtetett informatikai alkalmazás igénybevételével (portál felületen) vagy
b) az igénybevételre jogosult szerv és a központi szerv közötti közvetlen informatikai adatkapcsolatot biztosító
rendszer útján
továbbítja.”
(3) Az Arcképrendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) Az arcképelemző tevékenység igénybevételéhez szükséges egyedi azonosító iránti kérelem kizárólag
az igénybevételre jogosult szerv és az arcképelemző tevékenységet végző szerv közötti, a 8. § szerinti
együttműködési megállapodás megkötését követően nyújtható be a központi szervhez.
(2) A központi szerv az egyedi azonosító iránti kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül tájékoztatja
az igénybevételre jogosult szervet a hozzáférésre felhatalmazott személy egyedi azonosítójáról, valamint
a hozzáférés gyakorlásához szükséges technikai ismeretekről.”
8. §		
Az Arcképrendelet a következő 4/A–4/D. alcímmel egészül ki:
„4/A. A személyazonosság megállapításának, ellenőrzésének támogatása rendőri intézkedés során
automatizált összehasonlítás igénybevételével
10/A. § (1) A személyazonosság megállapításának, ellenőrzésének a Törvény 12/A. §-a szerinti támogatását
az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv kizárólag elektronikus úton, a (2) és (3) bekezdés
szerint igényelheti a központi szervtől.
(2) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv a kérelmét a vele és a központi szerv közötti
közvetlen informatikai adatkapcsolatot biztosító rendszer útján nyújthatja be a központi szervnek.
(3) A kérelemben meg kell jelölni
a) az igénybevétel célját,
b) az igénybevétel célját megalapozó ügy számát,
c) az igénybevétel célját megalapozó, a Törvény 9/A. §-ában meghatározott adatkezelési felhatalmazás
meghatározását és
d) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv részéről eljáró felhasználó kliens oldali egyedi
azonosítóját.
(4) A központi szerv az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv részére
a) az arról való tájékoztatást, hogy az átadott arcképmásból arckép profil nem képezhető,
b) a Törvény 12/A. § (2) bekezdése szerinti összehasonlító tevékenység eredményeképpen előálló, a Törvény 12/A. §
(3) bekezdése szerinti adatokat,
c) a Törvény 12/A. § (2) bekezdése szerinti összehasonlító tevékenység eredménytelenségéről való tájékoztatást
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti automatikus
információátadási felületen biztosítja.
4/B. Az elektronikus ügyintézést igénybe vevő személyek személyazonosság-ellenőrzésének támogatása
automatizált összehasonlítás igénybevételével
10/B. § (1) Az elektronikus ügyintézést igénybe vevő személyek személyazonosság-ellenőrzésének támogatását
az elektronikus azonosítási szolgáltatást végző szerv kizárólag elektronikus úton, a (2) és (3) bekezdés szerint
igényelheti a központi szervtől.
(2) Az elektronikus azonosítási szolgáltatást végző szerv a kérelmét a vele és a központi szerv közötti közvetlen
informatikai adatkapcsolatot biztosító rendszer útján nyújthatja be a központi szervnek.
(3) A kérelemben meg kell jelölni
a) az igénybevétel célját,
b) az igénybevétel célját megalapozó ügy számát,
c) az igénybevétel célját megalapozó, a Törvény 9/A. §-ában meghatározott adatkezelési felhatalmazás
meghatározását és
d) az elektronikus azonosítási szolgáltatást végző szerv szakrendszeri azonosítóját.
(4) A központi szerv az elektronikus azonosítási szolgáltatást végző szerv részére
a) az arról való tájékoztatást, hogy az átadott arcképmásból arckép profil nem képezhető,
b) a Törvény 12/B. § (4) bekezdése szerinti összehasonlító tevékenység eredményét
a (2) bekezdés szerinti rendszer útján biztosítja.
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(5) A Törvény 12/B. § (4) bekezdése szerinti összehasonlító tevékenység eredményeként kizárólag az arcképelemző
rendszer által végrehajtott szoftveres elemzésen alapuló, arckép profil egyezésre vagy annak hiányára vonatkozó
információ adható át az elektronikus azonosítási szolgáltatást végző szerv számára.
4/C. Az elektronikus ügyintézés során a személyazonosság ellenőrzésének támogatása a személyazonosság
igazolására alkalmas hatósági igazolványok kiadására irányuló eljárásokban automatizált összehasonlítás
igénybevételével
10/C. § (1) Az elektronikus ügyintézés során a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok
kiadására irányuló eljárásokban a személyazonosság ellenőrzésének támogatását a Törvény 12/C. § (1) bekezdése
szerint eljáró szerv (a továbbiakban: elektronikus ügyintézést biztosító szerv) kizárólag elektronikus úton, a (2) és
(3) bekezdés szerint igényelheti a központi szervtől.
(2) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a kérelmét a vele és a központi szerv közötti közvetlen informatikai
adatkapcsolatot biztosító rendszer útján nyújthatja be a központi szervnek.
(3) A kérelemben meg kell jelölni
a) az igénybevétel célját,
b) az igénybevétel célját megalapozó ügy számát,
c) az igénybevétel célját megalapozó, a Törvény 9/A. §-ában meghatározott adatkezelési felhatalmazás
meghatározását és
d) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv ügyintézőjének kliens oldali egyedi azonosítóját.
(4) A központi szerv az elektronikus ügyintézést biztosító szerv részére
a) az arról való tájékoztatást, hogy az átadott arcképmásból arckép profil nem képezhető,
b) a Törvény 12/C. § (4) bekezdése szerinti összehasonlító tevékenység eredményét
a (2) bekezdés szerinti rendszer útján biztosítja.
(5) A Törvény 12/C. § (4) bekezdése szerinti összehasonlító tevékenység eredményeként kizárólag az arcképelemző
rendszer által végrehajtott szoftveres elemzésen alapuló, arckép profil egyezésre vagy annak hiányára vonatkozó
információ adható át az elektronikus ügyintézést biztosító szerv számára.
4/D. A személyazonosság ellenőrzésének támogatása a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági
igazolványok kiadására irányuló eljárásokban automatizált összehasonlítás igénybevételével
10/D. § (1) A személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok kiadására irányuló eljárásokban az eljáró
szerv (a továbbiakban: eljáró szerv) a személyazonosság ellenőrzésének a Törvény 12/D. §-a szerinti támogatását
kizárólag elektronikus úton, a (2) és (3) bekezdés szerint igényelheti a központi szervtől.
(2) Az eljáró szerv a kérelmét a vele és a központi szerv közötti közvetlen informatikai adatkapcsolatot biztosító
rendszer útján nyújthatja be a központi szervnek.
(3) A kérelemben meg kell jelölni
a) az igénybevétel célját,
b) az igénybevétel célját megalapozó ügy számát,
c) az igénybevétel célját megalapozó, a Törvény 9. §-ában meghatározott adatkezelési felhatalmazás
meghatározását és
d) az eljáró szerv ügyintézőjének kliens oldali egyedi azonosítóját.
(4) A központi szerv az eljáró szerv részére
a) az arról való tájékoztatást, hogy az átadott arcképmásból arckép profil nem képezhető,
b) a Törvény 12/D. § (3) bekezdése szerinti összehasonlító tevékenység eredményét
a (2) bekezdés szerinti rendszer útján biztosítja.
(5) A Törvény 12/D. § (3) bekezdése szerinti összehasonlító tevékenység eredményeként kizárólag az arcképelemző
rendszer által végrehajtott szoftveres elemzésen alapuló, arckép profil egyezésre vagy annak hiányára vonatkozó
információ adható át az eljáró szerv számára.”
9. §		
Az Arcképrendelet 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az arcképelemző rendszer elhelyezésére szolgáló helyiségekbe történő beléptetés tekintetében a központi
szerv köteles elkülönített elektronikus beléptető rendszert működtetni, továbbá köteles gondoskodni
az objektumvédelemről.”

2248

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 88. szám

10. §		
Hatályát veszti az Arcképrendelet
a)
1. § 4. és 5. pontja,
b)
6. §-a.

7. Záró rendelkezések
11. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 8. § és a 10. § 2020. május 1-jén lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

A belügyminiszter 11/2020. (IV. 27.) BM rendelete
a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet
módosításáról
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
A Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet
[a továbbiakban: 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet] a következő 15. §-sal egészül ki:
„15. § E rendeletnek a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 25/2013. (VI. 24.)
BM rendelet módosításáról szóló 11/2020. (IV. 27.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) módosított
2. és 3. mellékletét a Módr2. hatálybalépését követően indult büntetőeljárásokban kell alkalmazni.”
2. §		
A 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet 3. melléklet 2.1. pontjában az „e bűncselekmény” szövegrész helyébe
az „e bűncselekmények” szöveg lép.
3. §		
Hatályát veszti a 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet 2. melléklet
a)
5.2. pontja, valamint
b)
10.2. pontja.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 198/2020. (IV. 27.) KE határozata
államtitkári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény
202. § (2) bekezdése alapján – a miniszterelnök javaslatára – dr. Juhász Rolandot 2020. május 1-jei hatállyal
a Miniszterelnöki Kormányiroda államtitkárává kinevezem.
Budapest, 2020. április 23.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. április 23.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/01838-2/2020.

A köztársasági elnök 199/2020. (IV. 27.) KE határozata
államtitkári felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény
205. §-a alapján – a miniszterelnök javaslatára – dr. Vízkelety Mariannt, az Igazságügyi Minisztérium államtitkárát
e megbízatása alól 2020. április 30-ai hatállyal felmentem.
Budapest, 2020. április 23.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. április 23.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/01822-2/2020.
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A köztársasági elnök 200/2020. (IV. 27.) KE határozata
államtitkári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény
202. § (2) bekezdése alapján – a miniszterelnök javaslatára – dr. Hajas Barnabást 2020. május 1-jei hatállyal
az Igazságügyi Minisztérium államtitkárává kinevezem.
Budapest, 2020. április 23.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. április 23.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/01823-2/2020.

A köztársasági elnök 201/2020. (IV. 27.) KE határozata
vezérőrnagyi előléptetésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a honvédelmi miniszter előterjesztésére – Kilián Nándor dandártábornokot
2020. május 21-ei hatállyal vezérőrnaggyá előléptetem.
Budapest, 2020. április 23.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. április 23.
		
		

KEH ügyszám: KEH/01802-2/2020.

Dr. Benkő Tibor s. k.,
honvédelmi miniszter
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A köztársasági elnök 202/2020. (IV. 27.) KE határozata
vezérőrnagyi előléptetésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a honvédelmi miniszter előterjesztésére – Schmidt Zoltán dandártábornokot
2020. május 21-ei hatállyal vezérőrnaggyá előléptetem.
Budapest, 2020. április 23.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. április 23.
		
		

Dr. Benkő Tibor s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: KEH/01843-2/2020.

A köztársasági elnök 203/2020. (IV. 27.) KE határozata
vezérőrnagyi előléptetésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a honvédelmi miniszter előterjesztésére – Sándor Tamás dandártábornokot
2020. május 21-ei hatállyal vezérőrnaggyá előléptetem.
Budapest, 2020. április 23.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. április 23.
		
		

KEH ügyszám: KEH/01844-2/2020.

Dr. Benkő Tibor s. k.,
honvédelmi miniszter
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A miniszterelnök 30/2020. (IV. 27.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 236. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva
– a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárának előterjesztésére – megállapítom, hogy
dr. Juhász Rolandnak, a Miniszterelnöki Kormányiroda helyettes államtitkárának e megbízatása a kormányzati
igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228. § (1) bekezdés d) pontja alapján, politikai felsővezetővé történő
kinevezésére tekintettel
– 2020. április 30-ai hatállyal –
megszűnik.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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