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Kormányrendeletek

A Kormány 198/2018. (X. 25.) Korm. rendelete
az olvasási képességet érintő fogyatékossággal élő kedvezményezett személyek javára végezhető szabad
felhasználás részletes szabályairól
A Kormány a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 112. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
Hozzáférhető formátumú példány: a mű vagy kapcsolódó jogi teljesítmény olyan formátumú példánya, amely
az olvasási képességet érintő fogyatékossággal élő személy számára lehetővé teszi a műhöz vagy kapcsolódó
jogi teljesítményhez történő, számára annak érzékelését biztosító hozzáférést, különösen oly módon, hogy
az a 3. pontban említett valamely fogyatékossággal vagy nehézséggel nem küzdő személyekéhez hasonló
szintű kényelem mellett legyen megvalósítható.
2.
Jogosított szervezet: olyan szervezet, amelynek bevételszerzési tevékenysége – ha van ilyen – kizárólag
a költségeinek megtérítését célozhatja, és a kedvezményezett személyek számára oktatási vagy speciális
képzési tevékenységet végez, továbbá hozzáférhető módon olvasási lehetőségeket nyújt, és biztosítja
az információkhoz való hozzáférést, és e tevékenység ellátására engedéllyel rendelkezik, vagy e tevékenysége
egyébként államilag elismert. Ide tartoznak azok a közintézmények és nonprofit szervezetek is, amelyek
ugyanezen szolgáltatásokat fő tevékenységükként, a szervezet számára előírt kötelezettségként vagy
közérdekű feladataik ellátása keretében nyújtják a kedvezményezett személyek számára.
3.
Olvasási képességet érintő fogyatékossággal élő személy (a továbbiakban: kedvezményezett személy):
az a személy,
a)
aki vak,
b)
akinek látássérülése nem javítható olyan mértékben, hogy látásfunkciója lényegében megegyezzen
az ilyen károsodással nem küzdő személyek látásfunkciójával, és aki ennek következtében képtelen
nyomtatott műveket az ilyen károsodással nem küzdő személyekkel lényegében megegyező
módon olvasni,
c)
aki érzékelési vagy olvasási nehézséggel küzd, és ennek következtében képtelen nyomtatott
műveket az ilyen nehézséggel nem küzdő személyekkel megegyező módon olvasni, vagy
d)
aki fogyatékossága miatt képtelen könyvet tartani vagy lapozni, valamint a szemét olyan mértékben
mozgatni vagy fókuszálni, amely az olvasást lehetővé tenné.
2. §

(1) A jogosított szervezet a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 41. § (1)–(1f ) bekezdéseiben foglalt szabad
felhasználás keretében megteszi az ilyen szervezettől az adott helyzetben általában elvárható intézkedéseket
annak érdekében, hogy hozzáférhető formátumú példányt kizárólag kedvezményezett személy vagy más jogosított
szervezet használhasson fel, és hogy megakadályozza a hozzáférhető formátumú példánynak a szerzői jogról szóló
törvényben meghatározott szabad felhasználás körét meghaladó jogellenes felhasználását. Ennek érdekében kétség
esetén a kedvezményezett személytől kérheti, hogy az 1. § 3. pontja szerinti állapotát okirattal – így különösen
a vakok személyi járadékát megállapító határozattal, fogyatékossági támogatást megállapító határozattal,
szakvéleménnyel, szakorvosi igazolással vagy egyéb hatósági bizonyítvánnyal vagy igazolvánnyal – igazolja.
(2) A jogosított szervezet a műveket és más kapcsolódó jogi teljesítményeket, továbbá azok hozzáférhető formátumú
példányait az ilyen szervezettől az adott helyzetben általában elvárható gondossággal kezeli, és e tevékenységéről
nyilvántartást vezet.
(3) A jogosított szervezet az (1)–(2) bekezdésben foglalt kötelezettségei teljesítéséről legalább évente beszámolót
készít, és azt a honlapján nyilvánosan elérhetővé teszi.
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3. §

(1) A jogosított szervezet a kedvezményezett személy, más jogosított szervezet vagy bármely szerzői vagy kapcsolódó
jogi jogosult kérelmére köteles tájékoztatást adni
a)
azon művekről és kapcsolódó jogi teljesítményekről, amelyekről hozzáférhető formátumú példánnyal
rendelkezik, valamint
b)
azon jogosított szervezetekről és elérhetőségükről, amelyektől hozzáférhető formátumú példányt szereztek
be, vagy amely részére ilyen példányt juttattak el.
(2) A jogosított szervezet köteles a nevét, elérhetőségét, valamint az (1) bekezdés a) pontja szerinti információt
az Országos Széchényi Könyvtár részére bejelenteni, továbbá ezek változásáról minden év december 31-ig
az Országos Széchényi Könyvtár részére tájékoztatást adni.

4. §

(1) Az Országos Széchényi Könyvtár nyilvántartást vezet
a)
a Magyarországon letelepedett jogosított szervezetekről, valamint
b)
a jogosított szervezetek által előállított hozzáférhető formátumú művekről és más kapcsolódó jogi
teljesítményekről legalább egy olyan jogosított szervezet megjelölésével, amely ilyen példánnyal rendelkezik.
(2) Az Országos Széchényi Könyvtár az (1) bekezdés a) pontjában szereplő adatokat minden év április 30-ig az Európai
Bizottság rendelkezésére bocsátja, annak központi nyilvánosságra hozatala érdekében.

5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. §

(1) Ez a rendelet a szerzői és szomszédos jogi védelemben részesülő egyes műveknek és más teljesítményeknek
a vakok, látáskárosultak és nyomtatott szöveget egyéb okból használni képtelen személyek érdekét szolgáló egyes
megengedett felhasználási módjairól, valamint az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes
vonatkozásainak összehangolásáról szóló 2001/29/EK irányelv módosításáról szóló, 2017. szeptember 13-i (EU)
2017/1564 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet a szerzői és szomszédos jogi védelemben részesülő egyes művek és más teljesítmények
hozzáférhető formátumú példányainak a vakok, látáskárosultak és nyomtatott szöveget egyéb okból használni
képtelen személyek érdekét szolgáló, határokon átnyúló, az Unió és harmadik országok közötti cseréjéről szóló,
2017. szeptember 13-i (EU) 2017/1563 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 25/2018. (X. 25.) ITM rendelete
a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végzők képesítésére vonatkozó
szabályokról szóló 60/2016. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról
Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi
LX. törvény 14. § (6) bekezdés c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végzők képesítésére vonatkozó szabályokról
szóló 60/2016. (XII. 28.) NFM rendelet (a továbbiakban: 60/2016. NFM rendelet) 12. §-a a következő (5) bekezdéssel
egészül ki:
„(5) Ha a tanfolyam képzési programban meghatározott tanóráin való, a klímagáz képzési megállapodásban
meghatározottak szerinti kötelező részvétel nem teljesül, a képzésben részt vevő klímagáz záróvizsgára nem
bocsátható, és a jelentkezési díjjal csökkentett képzési díj 10. § (3) bekezdése szerinti megfizetésével az Adatbázison
keresztül a 10. § (4) és (5) bekezdésében foglaltak szerint jelentkezhet új klímagáz képzésre.”
2. §

(1) A 60/2016. NFM rendelet 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A szakmai továbbképzésért a résztvevőnek kreditpont jár. A Hatóság egy évvel meghosszabbítja azon
képesített személy klímagázt tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység végzésére jogosító képesítési
tanúsítványának az érvényességét, aki szakmai továbbképzéseken a képesítés érvényességének ideje alatt igazoltan
50 kreditpontot gyűjt össze. Az 50. kreditpont megszerzésének időpontjában a résztvevő valamennyi érvényes
képesítési tanúsítványának érvényessége meghosszabbításra kerül.”
(2) A 60/2016. NFM rendelet 17. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A képesítési tanúsítvány érvényességi ideje alatt meghosszabbítás céljából fel nem használt kreditpontok
a képesítési tanúsítvány érvényességének lejártával törlésre kerülnek.”

3. §		
A 60/2016. NFM rendelet 27. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A képesítési tanúsítvány pótlása az 1. mellékletben meghatározott díj megfizetésével kérhető a Hatóságtól.”
4. §		
A 60/2016. NFM rendelet IX. Fejezete a következő 29/A. §-sal egészül ki:
„29/A. § A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végzők képesítésére vonatkozó
szabályokról szóló 60/2016. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról szóló 25/2018. (X. 25.) ITM rendelet által
megállapított 12. § (5) bekezdésében foglaltakat azon képzésben részt vevőre is alkalmazni kell, aki 2019. január 1-je
után indult tanfolyamon vesz részt.”
5. §		
A 60/2016. NFM rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
6. §		
A 60/2016. NFM rendelet
a)
5. § (6) bekezdésében a „díjakat” szövegrész helyébe a „díjakat a Hatóság” szöveg,
b)
17. § (10) bekezdésében a „tervet meg” szövegrész helyébe a „tervet az Adatbázison keresztül meg” szöveg,
a „60” szövegrész helyébe a „15” szöveg,
c)
28. § (1) bekezdésében a „22. §-ban rögzítettek” szövegrész helyébe a „14/2015. Korm. rendelet 5/A–5/D. §”
szöveg,
d)
1. mellékletében foglalt 1. táblázat
da)
B:1 mezőjében az „Összesen” szövegrész helyébe az „Összesen felkészítő tanfolyammal” szöveg,
db)
B:8 mezőjében az „57 000 Ft” szövegrész helyébe a „–” szöveg,
dc)
C:8 mezőjében a „35 000 Ft” szövegrész helyébe a „40 000 Ft” szöveg,
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e)

f)
g)

h)
lép.

2. mellékletében foglalt 1. táblázat
ea)
B:3 mezőjében a „b) Egyéb hűtéstechnikai ismereteket tartalmazó szakirányú szakképzettség”
szövegrész helyébe a „b) Ipari és kereskedelmi szállítmányhűtő és járműklíma javítás, c) Egyéb
hűtéstechnikai ismereteket tartalmazó szakirányú szakképzettség” szöveg,
eb)
C:12 mezőjében az „FT-M-III.” szövegrész helyébe a „–” szöveg,
3. mellékletében foglalt 1. táblázat B:12 mezőjében a „10” szövegrész helyébe a „15” szöveg,
3. mellékletében foglalt 3. táblázat
ga)
B:2 mezőjében a „7” szövegrész helyébe a „15” szöveg,
gb)
B:3 mezőjében az „5” szövegrész helyébe a „10” szöveg,
gc)
B:4 mezőjében a „3” szövegrész helyébe az „5” szöveg,
3. melléklet 4. pontjában a „10 000” szövegrész helyébe a „7 000” szöveg

7. §		
Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.
		
		

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

1. melléklet a 25/2018. (X. 25.) ITM rendelethez
A 60/2016. NFM rendelet 3. melléklet 3. pontjában foglalt 2. táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. táblázat
1.

A

B

A résztvevők száma

Szerezhető kreditpont

2.

1–30 fő

15

3.

31–80 fő

10

4.
81 fő felett
5
										

”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1531/2018. (X. 25.) Korm. határozata
a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges további források biztosításáról
A Kormány
1. a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 17. §-a
és 4. melléklet 2. pontja alapján a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez kapcsolódó feladatok hatékony
megvalósításához jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 21. Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások alcím legfeljebb 24 014 200 000 forint összeggel
történő túllépését;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. egyetért azzal, hogy a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez kapcsolódó feladatok hatékony megvalósítása
során, az e kormányhatározat alapján biztosított forrás felhasználásakor a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek
költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell
alkalmazni.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1532/2018. (X. 25.) Korm. határozata
az Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős
államtitkárság elhelyezése érdekében szükséges intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy az állami tulajdonban álló, Budapest I. kerület, Naphegy tér 1. szám alatt található, a Budapest
I. kerület 7367/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan (a továbbiakban: ingatlan) a Közbeszerzési és Ellátási
Főigazgatóság vagyonkezelésébe és a Miniszterelnökség használatába kerüljön;
2. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az 1. pontban foglaltak megvalósulása
érdekében – a pénzügyminiszter együttműködésével – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján gondoskodjon
az ingatlan Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság vagyonkezelésébe, valamint a Miniszterelnökség használatába
kerülése érdekében szükséges intézkedések megtételéről;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. az 1. pontban meghatározottak érdekében
a)
felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az ingatlan átalakítására és felújítására a Magyarország
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet,
5. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság cím javára 365 000 000 forint biztosításáról;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
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b)

felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az ingatlan üzemeltetéséhez évente szükséges
186 300 000 forint forrás biztosításáról a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. Közbeszerzési és Ellátási
Főigazgatóság cím javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2019. évre 2019. január 31., ezt követően a központi költségvetés tervezése során

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1533/2018. (X. 25.) Korm. határozata
az Erdélyben megvalósuló programok és beruházások finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva
az Erdélyben megvalósuló kiemelt, nemzeti jelentőségű programok és beruházások finanszírozása érdekében
szükséges 1 330 031 853 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet,
43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes bevonásával –
gondoskodjon az Erdélyben megvalósuló kiemelt, nemzeti jelentőségű programok és beruházások finanszírozása
érdekében a 2019. évben szükséges legfeljebb 1 503 750 000 forint központi költségvetési forrás biztosításáról
a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet LXV. Bethlen Gábor Alap
fejezet, 4. Nemzetpolitikai célú támogatások cím javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes
Határidő:
a felmerülés ütemében
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1. melléklet az 1533/2018. (X. 25.) Korm. határozathoz
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
LXV. Bethlen Gábor Alap

Államháztartási
egyedi azonosító

263145

Fejezet
szám

LXV.
XLII.

263478
374873

Cím
szám

Alcím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018.
Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

4
42

Kiemelt
előir.
szám

K8
2

K8

43

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Bethlen Gábor Alap
Nemzetpolitikai célú támogatások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Alapok támogatása
Bethlen Gábor Alap támogatása
Központi Maradványelszámolási Alap

K5

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

1 330 031 853

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 330 031 853

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-1 330 031 853

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

LXV.
284901

Cím
szám

2

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

3

Kiemelt
előir.
szám

B2

forintban
Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Bethlen Gábor Alap
Költségvetési támogatás
Eseti támogatás

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

1 330 031 853

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

I.n.év

II. n.év

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezet
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb:
azonnal
Pénzügyminisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Összesen
1 330 031 853

III.n.év

IV.n.év
1 330 031 853
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A Kormány 1534/2018. (X. 25.) Korm. határozata
a 2023. évi IAAF Atlétikai Világbajnokság megrendezése érdekében pályázat benyújtásához szükséges egyes
további kormányzati intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért a Magyar Atlétikai Szövetségnek (a továbbiakban: MASZ) a 2023. évi IAAF Atlétikai Világbajnokság
(a továbbiakban: 2023. évi Atlétikai Világbajnokság) megrendezésére vonatkozó pályázati eljárás keretében
2018. november 1. napjáig benyújtandó – a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (a továbbiakban: IAAF) által kötelezően
előírt – dokumentáció részét képező, a Kormány részére bemutatott rendezvényszervezési szerződés tartalmával, és
felhatalmazza a miniszterelnököt, hogy azt – a MASZ mellett – a Kormány nevében aláírja;
Felelős:
miniszterelnök
Határidő:
azonnal
2. egyetért a MASZ-nak a 2023. évi Atlétikai Világbajnokság megrendezésére vonatkozó pályázati eljárás keretében
2018. november 1. napjáig benyújtandó – az IAAF által kötelezően előírt – dokumentáció részét képező, a Kormány
részére bemutatott „B melléklet – A rendező ország kormányának az esemény megrendezésére vonatkozó garancia”
és „D melléklet – Helyszín garancia” tartalmával, és felhatalmazza a miniszterelnököt azoknak a Kormány nevében
történő aláírására;
Felelős:
miniszterelnök
Határidő:
azonnal
3. felhívja a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztost, hogy
a 2023. évi Atlétikai Világbajnokság rendezési jogának elnyerése esetén az emberi erőforrások miniszterével és
a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együttműködve – a MASZ-szal való egyeztetést követően – tegyen
javaslatot a Kormány számára az 1. pontban meghatározott rendezvényszervezési szerződés szerinti Szervező
Bizottság létrehozására;
Felelős:
kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2018. december 15.
4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi
sportpályázatokért felelős kormánybiztossal és az emberi erőforrások miniszterével együttműködve készítsen
előterjesztést a 2023. évi Atlétikai Világbajnokság megrendezéséhez szükséges további intézkedésekről;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. február 28.
5. felhívja a minisztereket, hogy feladatkörüket érintően vizsgálják meg a rendezvényszervezési szerződésben,
valamint a garancialevelekben foglalt vállalások teljesülésének feltételrendszerét, és a vizsgálat eredménye alapján
tájékoztassák a Miniszterelnökséget vezető minisztert a vállalások maradéktalan teljesülése érdekében – a 2023. évi
Atlétikai Világbajnokság rendezési joga elnyerése esetén – szükséges intézkedésekről;
Felelős:
miniszterek
Határidő:
2019. január 31.
6. megismerte és elfogadja a 2023. évi Atlétikai Világbajnokság megrendezésére vonatkozó költségvetés tervezetét;
7. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együttműködve – a pályázat elnyerése
esetén – gondoskodjon a 2023. évi Atlétikai Világbajnokság megszervezéséhez szükséges időarányos forrás
ütemezett rendelkezésre állásáról.
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

