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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 20/2019. (VII. 2.) OGY határozata
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról*

 1.  Az  Országgyűlés a  médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 
(a  továbbiakban: Mttv.) 124.  §-ára figyelemmel, a  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 
(a továbbiakban: Médiatanács) tagjainak megválasztásához szükséges jelölés érdekében − az Országgyűlésről szóló 
törvény 2012. évi XXXVI. törvény 14. § (1) bekezdés b) pontja és 23. §-a alapján − eseti bizottságot (a továbbiakban: 
bizottság) hoz létre.

 2.  A bizottság neve: a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tagjait jelölő eseti bizottság.
 3.  A bizottság feladata: a Médiatanács tagjainak jelölése az Mttv. 124. §-ában foglaltak szerint.
 4.  A  bizottságba valamennyi országgyűlési képviselőcsoport egy-egy tagot jelöl. A  bizottság akkor is megalakul, 

ha valamelyik képviselőcsoport nem vesz részt a  jelölésben. A  bizottság megalakulása során tagot nem jelölő 
képviselőcsoport a bizottság fennállása alatt bármikor jelölhet tagot, akit az eredeti eljárásnak megfelelően választ 
meg az Országgyűlés.

 5.  A  bizottság elnökére a  kormánypárti, alelnökére az  ellenzéki képviselőcsoportok a  bizottsági tagságra jelöltek 
köréből terjesztenek elő javaslatot.

 6.  A  bizottság elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztására a  képviselőcsoportok vezetőinek – e  határozat 
elfogadását követően haladéktalanul megtett – javaslata alapján az  Országgyűlés elnöke terjeszt elő javaslatot 
az Országgyűlésnek, amelyről az vita nélkül határoz.

 7.  A  bizottság tagja a  jelöltállítás során a  tagot jelölő képviselőcsoport létszámának megfelelő mértékű szavazattal 
rendelkezik. A bizottság a jelöltállítás során az Mttv. 124. §-ára figyelemmel jár el.

 8.  A  bizottság ügyrendjét – e  határozatban foglaltak figyelembevételével – az  egyes házszabályi rendelkezésekről 
szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat vonatkozó rendelkezései alapján maga állapítja meg.

 9.  A bizottság működésének költségeiről az Országgyűlés Hivatalának költségvetésén belül kell gondoskodni.
 10.  A bizottság megbízatása a bizottsági tagok megválasztásáról rendelkező országgyűlési határozat hatálybalépésének 

napján kezdődik, és a 2018-ban megválasztott Országgyűlés megbízatásának megszűnéséig, illetve – ha a bizottság 
az Mttv. által szabályozott második jelölési körben sem tud jelöltet állítani – az Mttv. 124. § (7) és (9) bekezdésében 
meghatározott ideig tart.

 11.  Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Hiszékeny Dezső s. k., Dr. Szűcs Lajos s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2019. július 1-jei ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyűlés 21/2019. (VII. 2.) OGY határozata
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és 
tagjainak megválasztásáról*

 1. Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról 
szóló 20/2019. (VII. 2.) OGY határozat (a továbbiakban: Mth.) 4. és 5.  pontja alapján az  eseti bizottság 
tisztségviselőinek és tagjainak a következőket választja meg:

Elnök: Halász János (Fidesz)

Tagok: Szászfalvi László (KDNP)
 dr. Brenner Koloman (Jobbik)
 dr. Gurmai Zita (MSZP)
 Gréczy Zsolt (DK)
 dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
 Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd)

 2.  Ez a határozat az Mth. hatálybalépésének napján lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Hiszékeny Dezső s. k., Dr. Szűcs Lajos s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 22/2019. (VII. 2.) OGY határozata
az alapvető jogok biztosának megválasztásáról**

 1. Az Országgyűlés az Alaptörvény 30. cikk (3) bekezdése alapján

dr. Kozma Ákost

2019. szeptember 26-i hatállyal hat évre az alapvető jogok biztosává megválasztja.

 2.  Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Szilágyi György s. k., Dr. Szűcs Lajos s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

 * A határozatot az Országgyűlés a 2019. július 1-jei ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyűlés a 2019. július 2-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyűlés 23/2019. (VII. 2.) OGY határozata
az Amerikai Egyesült Államok fegyveres erői magyarországi állomásozásának engedélyezéséről*

Az Országgyűlés,
figyelemmel az Alaptörvény 47. cikkére, a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti, a védelmi 
együttműködésről szóló, 2019. április 4-én aláírt megállapodás rendelkezéseire,
figyelemmel a  szövetséges fegyveres erők magyarországi tevékenységének Magyarország kül- és biztonságpolitikájával 
összhangban történő elősegítésére
a következő határozatot hozza:

 1. Az  Országgyűlés engedélyezi az  Amerikai Egyesült Államok fegyveres erőinek és eszközeinek a  Magyarország 
Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti, a védelmi együttműködésről szóló, 2019. április 4-én 
aláírt megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) céljaival és rendelkezéseivel, az Alaptörvény rendelkezéseivel 
és Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségeivel összhangban álló, a  Megállapodásban foglalt tevékenységek 
érdekében történő állomásozását.

 2. A Megállapodással összhangban az 1. pont szerinti engedély nem terjed ki az Amerikai Egyesült Államok fegyveres 
erőinek magyarországi vagy Magyarországról kiinduló alkalmazására.

 3. Az  1.  pont szerinti engedély a  Megállapodás hatálybalépésével lép hatályba, és annak hatályvesztésével veszti 
hatályát.

 4. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Gelencsér Attila s. k., Szilágyi György s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 24/2019. (VII. 2.) OGY határozata
a Magyar Honvédségnél rendszeresíthető beosztások számáról**

Az Országgyűlés – a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 
szóló 2011. évi CXIII. törvény (a  továbbiakban: Hvt.) 19.  § (1)  bekezdés b)  pontja alapján – a  Magyar Honvédségnél 
rendszeresíthető beosztások számát a következők szerint állapítja meg:

 1. A  Hvt. 80.  § 14.  pontja szerinti honvédségi szervezetek (a  továbbiakban: honvédségi szervezetek) békeidőszaki, 
rendszeresíthető beosztásainak száma összesen legfeljebb 37 650.

 2. A honvédségi szervezeteknél az 1. pont szerint rendszeresíthető beosztások száma nem tartalmazza
a) a Magyar Honvédség rendelkezési állománya státuszainak számát,
b) a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumban, valamint a  honvédelemért felelős 

miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeteknél kirendeléssel szolgálatot teljesítő állomány 
rendszeresített beosztásainak számát,

c) a  különleges jogrendre vonatkozó, hadi állománytáblákban rendszeresített, legfeljebb 20 000 önkéntes 
tartalékos beosztást.

 * A határozatot az Országgyűlés a 2019. július 2-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyűlés a 2019. július 2-i ülésnapján fogadta el.
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 3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 4. Hatályát veszti a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 25/2018. (X. 31.) OGY határozat.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Gelencsér Attila s. k., Szilágyi György s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.
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