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I. Utasítások

A honvédelmi miniszter 3/2014. (I. 23.) HM utasítása  
a belföldi reprezentációról szóló 83/2004. (HK 24.) HM utasítás módosításáról

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011.  évi 
CXIII.  törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a 
következő utasítást adom ki:

1. §  A belföldi reprezentációról szóló 83/2004. (HK 24.) HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 1. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„1. § (1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen 
alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra, a  parlamenti államtitkár által 
felügyelt szervezetekre, valamint a honvédelmi miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézményre, 
továbbá a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.
(2) Felkérem a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorát, hogy az utasításban foglaltak végrehajtását tegye lehetővé.”

2. §  Az Utasítás 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Az utasítás alkalmazásában belföldi reprezentáció:
a) a szervezet parancsnokának, vezetőjének (a továbbiakban együtt: parancsnokának) a beosztásával összefüggésben 
felmerülő vendéglátási tevékenysége (a továbbiakban: személyi reprezentáció),
b) a szervezetnél megtartásra kerülő ünnepségekhez és rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátási tevékenység és
c) a lakóhely szerint illetékes katonai igazgatási szervek érdekvédelmi szervezetei által meglátogatott nyugállományúak 
vagy szolgálati járandóságban részesülők megajándékozása [a továbbiakban a b) és c) pontok együtt: rendezvényi 
reprezentáció].
(2) Az (1) bekezdés szerinti vendéglátási tevékenység keretében belföldi reprezentációs kiadásként az alábbi 
fogyasztási cikkek, szolgáltatások vásárlása számolható el:
a) kávé, cappuccino, tej, tea, citromlé, kakaó;
b) cukor, édesítőszer, kockacukor, méz;
c) tejszín, tejszínpor, tej, sűrített tej;
d) édes, sós aprósütemény, cukrászsütemény;
e) édes, sós kínálnivalók, így különösen: keksz, chips, mogyoró, ropi, perec;
f ) desszert, csokoládé;
g) zöldség, gyümölcs;
h) szendvics, sajt;
i) szalvéta, kéztörlő, csomagolóanyag, betétdíj, zacskó;
j) üdítőital, gyümölcslé, ásványvíz;
k) bor, pezsgő;
l) virág;
m) papírtálca, műanyag pohár, műanyag evőeszköz és
n) HM vagy MH éttermi vendéglátás.”

3. § (1) Az Utasítás 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 1. mellékletben meghatározott parancsnokok belföldi személyi reprezentációs, valamint az önálló 
állománytáblával és munkaköri jegyzékkel rendelkező katonai szervezetek parancsnokai belföldi rendezvényi 
reprezentációs kerettel rendelkeznek. A reprezentációs keretek évenkénti és rendezvényenkénti összege a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap (a továbbiakban: 
illetményalap) meghatározott százaléka.”
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 (2) Az Utasítás 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az 1. mellékletben fel nem sorolt parancsnokok részére vagy a 2. mellékletben nem szereplő rendezvényekre 
reprezentációs keretet – a HM Védelemgazdasági Hivatal útján felterjesztett kérelem alapján – a Honvéd Vezérkar 
főnöke (a továbbiakban: HVKF) közvetlen alárendeltségében működő HM szervek és az MH katonai szervezetei 
esetében a HVKF, egyéb szervezetek esetében a HM közigazgatási államtitkára engedélyezhet a részükre külön-külön 
biztosított belföldi reprezentációs tartalékkeret terhére, amelyek összege az illetményalap 13-szorosa. A kérelmet 
–  a  résztvevők létszámának pontos megjelölésével – a rendezvény megtartása előtt legalább 30 nappal kell 
felterjeszteni a döntésre jogosult elöljáróhoz.”

4. §  Az Utasítás 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A reprezentációs keretek felhasználását számlával – a HM vagy MH éttermi vendéglátás esetén számviteli 
bizonylattal – kell igazolni.”

5. §  Hatályát veszti
a) a 3. § (2) és (3) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében a „(vezetők)”,
b)	 a 3. §	(6) bekezdésében	a „(vezető)”
szövegrész.

6. §  Az Utasítás 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

7. §  Az Utasítás 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

8. §  A honvédelmi szervezetek alaptevékenysége ellátására rendelkezésre álló szabad kapacitás kihasználását célzó 
tevékenységek szabályairól, valamint a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 11/2012. 
(II.  16.)	 HM	utasítás	 2.	 §	 (3)	 bekezdés	 c)	 pontjában	 a	„kiképzési-oktatási	 és	 regeneráló	 központokban”	 szövegrész	
helyébe a „kiképzési-oktatási és regeneráló központokban (a továbbiakban: KORK)” szöveg lép.

9. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

  Dr. Hende Csaba s. k.,
  honvédelmi miniszter

1. melléklet a 3/2014. (I. 23.) HM utasításhoz

„1. melléklet a 83/2004. (HK 24.) HM utasításhoz

KIMUTATÁS  
a személyi reprezentációs kerettel rendelkező parancsnokokról (vezetőkről)  

és az éves reprezentációs keretekről

Folyó- 

szám
Parancsnok

Éves reprezentációs 

norma  

az illetményalap 

%-ában

I. A Honvédelmi Minisztériumnál, a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó és a parlamenti 
államtitkár által felügyelt szervezeteknél, valamint a honvédelmi miniszter fenntartói irányítása alá tartozó 
köznevelési intézménynél, továbbá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán

1. miniszter 950

2. parlamenti államtitkár, közigazgatási államtitkár, Honvéd Vezérkar főnöke, Katonai 
Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatója

750
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Folyó- 

szám
Parancsnok

Éves reprezentációs 

norma  

az illetményalap 

%-ában

3. helyettes államtitkár, Honvéd Vezérkar főnök helyettese, miniszteri biztos,  
HM kabinetfőnöke, Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgató helyettese

650

4. HVK törzsigazgató, MH vezénylő zászlós 300

5. HM főosztályvezetője, a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó 
szervezetet/a honvédelmi miniszter irányítása alá tartozó központi hivatalokat 
vezető főigazgató/igazgató/parancsnok, HVK csoportfőnöke, HM Sajtóosztály 
vezetője

215

6. HM Tábori Lelkészi Szolgálat szolgálati ág vezetője, Gábor Dénes Elektronikai 
Műszaki Szakközépiskola és Kollégium igazgatója, Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja

200

II. A Magyar Honvédség katonai szervezeteinél

1. MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka 300

2. Más magasabb szintű parancsnokság parancsnoka 150

3. Az 1–2. folyószám alatt nem szereplő, önálló állománytáblával rendelkező katonai 
szervezet, VI. vagy annál magasabb besorolási kategóriába tartozó parancsnoka

100

4. Az 1–3. folyószám alatt nem szereplő, önálló állománytáblával rendelkező katonai 
szervezet parancsnoka

60

’’

2. melléklet a 3/2014. (I. 23.) HM utasításhoz

„2. melléklet a 83/2004. (HK 24.) HM utasításhoz

KIMUTATÁS 
a rendezvényi reprezentációs keretekről

Folyószám Reprezentációs alkalom
A reprezentáció összegének megállapításánál figyelembe vehető 

létszám

Reprezentációs 

norma  

az illetményalap 

%-ában

1.
Állami és nemzeti ünnepek, 

valamint a Honvédelem 
Napja

Az elismerésben részesültek, valamint a külső 
és belső vendégek (a külső és belső vendégek 

együttes létszáma nem haladhatja meg a szervezet 
rendszeresített létszámának 30%-át,  

de legfeljebb az 50 főt)

1,2

2.

Katonai ünnepek 
(fegyvernemi nap, 

csapatünnep és kerek 
évforduló)

Meghívott külső és belső vendégek  
(együttes létszámuk nem haladhatja meg  

a szervezet rendszeresített létszámának 20%-át,  
de legfeljebb a 30 főt)

1,1

3.
Megszűnő katonai 

szervezetek záró, ünnepi 
állománygyűlése

A meghívott külső és belső vendégek létszáma,  
de együttesen legfeljebb 150 fő

1,1

4.
Csapatzászló adományozási 

ünnepség
A meghívott külső és belső vendégek létszáma,  

de együttesen legfeljebb 50 fő
1,0
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Folyószám Reprezentációs alkalom
A reprezentáció összegének megállapításánál figyelembe vehető 

létszám

Reprezentációs 

norma  

az illetményalap 

%-ában

5.
Hivatásos tiszti és altiszti 

avatások

Avatottak létszáma, valamint két fő közvetlen 
hozzátartozójuk és az avatottak 25%-ának 
megfelelő létszámú külső és belső vendég  

(a külső és belső vendégek létszáma a 30 főt nem 
haladhatja meg)

1,2

6.
Tartalékos tiszti és altiszti, 

valamint szerződéses altiszti 
avatások

Avatottak létszáma, és legfeljebb az avatottak 
25%-ának megfelelő létszámú külső és belső 
vendég (a külső és belső vendégek létszáma  

a 25 főt nem haladhatja meg)

1,1

7. Gyakorlatok
A Honvéd Vezérkar főnöke által meghatározott 

gyakorlatokon a jóváhagyott vendéglétszám után
0,9

8.
Nyugdíjasok, szolgálati 

járandóságban részesülő 
személyek fogadása

Önálló állománytáblával rendelkező katonai 
szervezetek parancsnokai által évente egy 
alkalommal tartott megemlékező fogadás 

nyugdíjas és szolgálati járandóságban részesülő 
vendégei után

0,9

9.

A lakóhely szerint illetékes 
katonai igazgatási szervek 

által meglátogatott 
nyugdíjas vagy szolgálati 
járandóságban részesülő 

tisztek és altisztek 
megajándékozása

A lakóhely szerint illetékes katonai igazgatási 
szervhez tartozó nyugdíjas vagy szolgálati 

járandóságban részesülő tisztek és altisztek
0,5

10.

Megszűnt katonai 
szervezetek nyugdíjasainak 

vagy szolgálati 
járandóságban részesülő 
személyeinek fogadása

A lakóhely szerint illetékes katonai igazgatási 
szervek által évente egy alkalommal tartott 

megemlékező fogadáson résztvevő nyugdíjas vagy 
szolgálati járandóságban részesülő vendégek  

(A létszámnál a katonai igazgatási szerv 
illetékességi területén működött, de az 

illetékességi területén kívüli jogutóddal megszűnt 
szervezetektől, illetve az illetékességi területén 

jogutód nélkül megszűnt katonai szervezetektől 
nyugállományba vonult azon nyugdíjasok vagy 
szolgálati járandóságban részesülő személyek 

vehetők figyelembe, akiknek az állandó lakóhelye 
a katonai igazgatási szerv illetékességi területén 

található)

0,9

11.

A HM Szervezeti és 
Működési Szabályzatában 

meghatározott  
felsőszintű vezetői  

és munkaértekezletei

A rendezvény megtartására intézkedő vezető által 
meghívott és berendelt állomány

0,2

’’
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A honvédelmi miniszter 4/2014. (I. 23.) HM utasítása  
a munkaköri pótlékra jogosító szolgálati beosztások körének és a pótlék mértékének meghatározásáról 
szóló 84/2013. (XII. 21.) HM utasítás módosításáról

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011.  évi 
CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdés f ) pontja 
alapján, figyelemmel a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 128. § (4) bekezdésében és a honvédek illetményéről, 
illetményjellegű juttatásairól, jutalmazásáról, valamint a honvédelmi ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak jutalmazásáról 
szóló	21/2013.	(IX.	17.)	HM	rendelet	62.	§-ában	foglaltakra,	a	következő	utasítást	adom	ki:

1. §  A munkaköri pótlékra jogosító szolgálati beosztások körének és a pótlék mértékének meghatározásáról szóló 84/2013. 
(XII. 21.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A.	§	A	Magyar	Honvédség	(a	továbbiakban:	MH)	stratégiai	érdekeire	figyelemmel,	az	R1.	62.	§	(2)	bekezdése	alapján	
munkaköri pótlékot kell megállapítani az állomány azon tagjának, aki
a) az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis állományában teljesít szolgálatot,
b) a repülés kiszolgálását végző repülőműszaki földi beosztást tölt be, és
c) a JAS39 repülőgép típuson érvényes elméleti és gyakorlati szakszolgálati engedéllyel vagy FENIX rendszer (raktár 
szoftver) üzemeltetői vizsgával és jogosítással rendelkezik az 1. mellékletben feltüntetett kategóriák valamelyikében.”

2. §  Az Ut. a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § Az 1/A. § szerint megállapítandó munkaköri pótlék havi összegének kategóriánkénti mértékét az 1. melléklet 
tartalmazza.”

3. §  Az Ut. jelen utasítás 1. melléklete szerinti 1. melléklettel egészül ki.

4. §  Az Ut.
a) 2. §-ában a „mértéke alapján” szövegrész helyébe a „mértéke és az eltérítés nélküli beosztási illetmény alapján”,
b) 5. § (2) és (3) bekezdésében a „2014. március 1-jén” szövegrész helyébe a „2014. április 1-jén”,
c) 5. § (5) bekezdésében a „2014. március 1-jei” szövegrész helyébe a „2014. április 1-jei”
szöveg lép.

5. §  Ez az utasítás 2014. február 1-jén lép hatályba.

  Dr. Hende Csaba s. k.,
  honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 4/2014. (I. 23.) HM utasításhoz

„1. melléklet a 84/2013. (XII. 21.) HM utasításhoz

A JAS39 repülőgép típus repülés kiszolgálását végző egyes repülőműszaki földi beosztást betöltők 
munkaköri pótlékának mértéke az eltérítés nélküli beosztási illetmény százalékában

A B

1. Kategória
Munkaköri pótlék mértéke az eltérítés nélküli 

beosztási illetmény százalékában

2. Repülőgép rendszermérnöki („C” licence) és repülőgép technikusi/
üzemmérnöki („B” licence) jogosítással rendelkezők

30

3. Magassági felszerelés ellenőrzésére és javítására jogosító  
(FSE level „I”) engedéllyel rendelkezők

30

4. Repülőgép mechanikusi engedéllyel („LMI” licence) rendelkezők 25

5. Magassági felszerelés ellenőrzésére jogosító (FSE level „O”) 
engedéllyel rendelkezők

25

6. Fegyveres tanfolyamot végzettek 25

7. Raktár szoftver (FENIX rendszer) üzemeltetői vizsgával 
és jogosítással rendelkezők

20

’’

A honvédelmi miniszter 5/2014. (I. 23.) HM utasítása  
a Fegyvernemi Állandó Munkacsoport átalakításáról és működéséről szóló  
147/2007. (HK 2/2008.) HM utasítás hatályon kívül helyezéséről

A honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011.  évi 
CXIII.  törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2.  § (5)  bekezdése alapján 
a következő utasítást adom ki:

1. §  Hatályát veszti a  Fegyvernemi Állandó Munkacsoport átalakításáról és működéséről szóló 147/2007. (HK 2/2008.) 
HM utasítás.

2. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a közzétételét követő napon hatályát veszti.

  Dr. Hende Csaba s. k.,
  honvédelmi miniszter
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A nemzetgazdasági miniszter 5/2014. (I. 23.) NGM utasítása  
a nemzetgazdasági miniszter rendelkezése alatt álló központi kezelésű előirányzatok és finanszírozási 
kiadások kezelésének eljárási rendjéről szóló 5/2013. (III. 8.) NGM utasítás módosításáról

A nemzetgazdasági miniszter rendelkezése alatt álló központi kezelésű előirányzatok és finanszírozási kiadások kezelésének 
eljárási rendjéről szóló 5/2013. (III. 8.) NGM utasítást az alábbiak szerint módosítom:

1. §  Hatályát veszti a nemzetgazdasági miniszter rendelkezése alatt álló központi kezelésű előirányzatok és finanszírozási 
kiadások kezelésének eljárási rendjéről szóló 5/2013. (III. 8.) NGM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 5. § (1) bekezdés 
d) pontja, ezzel egyidejűleg az e) és f ) pont számozása d) és e) pontra módosul.

2. §  Az Utasítás 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §  Az Utasítás 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet az 5/2014. (I. 23.) NGM utasításhoz

1. Az Utasítás 1. melléklete szerinti táblázatban az „I. ORSZÁGGYŰLÉS” részben a „10 Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása” sor helyébe a következő rendelkezés lép:
„

(Cím- 
szám

Alcím- 
szám

Jogcím- 
csoport- 

szám

Jog- 
cím- 
szám

Cím-  
név

Alcím- 
név

Jogcím- 
csoport- 

név
Jogcímnév Érvényesítő Utalványozó

Egyéb jogszabályban  
előírt kötelezettség,  

ill. jog gyakorlója
Megjegyzés)

11 Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
’’

2. Az Utasítás 1.  melléklete szerinti táblázatban a „XI. MINISZTERELNÖKSÉG” részben a „7 Rendkívüli kormányzati intézkedések” és a „8 Országvédelmi Alap” sorok helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
„

(Cím- 
szám

Alcím- 
szám

Jogcím- 
csoport- 

szám

Jog- 
cím- 
szám

Cím-  
név

Alcím- 
név

Jogcím- 
csoport-  

név
Jogcímnév Érvényesítő Utalványozó

Egyéb jogszabályban  
előírt kötelezettség, 

 ill. jog gyakorlója
Megjegyzés)

17 Rendkívüli kormányzati intézkedések
A cím előirányzatáról kifizetés nem történik, az az Áht. előírásainak megfelelően  
– a Kormány által – átcsoportosításra kerül.

18 Országvédelmi Alap A cím előirányzatáról a vonatkozó jogszabályok szerint történik átcsoportosítás.
’’

3. Az Utasítás 1. melléklete szerinti táblázatban a „XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI” rész „33 Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése” alcíme 
a következő sorokkal egészül ki:
„

(Cím- 
szám

Alcím- 
szám

Jogcím- 
csoport- 

szám

Jog- 
cím- 
szám

Cím-  
név

Alcím- 
név

Jogcím- 
csoport- 

név
Jogcímnév Érvényesítő Utalványozó

Egyéb jogszabályban  
előírt kötelezettség,  

ill. jog gyakorlója
Megjegyzés)

19
Gyűjtőszámla hitelprogramra vállalt kezességekből 
eredő fizetési kötelezettség

Folyósításuk az NAV útján történik az állam által vállalt kezesség  
előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló  
110/2006.	(V.	5.)	Korm.	rendelet	alapján.20

E-útdíj fizetési célú hitelprogramhoz vállalt 
kezességekből eredő fizetési kötelezettség

’’
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4. Az Utasítás 1.  melléklete szerinti táblázatban a „XLII. A  KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI” részben a „38 A  települési önkormányzatok adósságkonszolidációjához 
kapcsolódó állami támogatás” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

(Cím- 
szám

Alcím- 
szám

Jogcím- 
csoport- 

szám

Jog- 
cím- 
szám

Cím-  
név

Alcím- 
név

Jogcím- 
csoport- 

név
Jogcímnév Érvényesítő Utalványozó

Egyéb jogszabályban  
előírt kötelezettség,  

ill. jog gyakorlója
Megjegyzés)

38
A települési önkormányzatok adósságkonszolidációjához kapcsolódó 
állami támogatás

A nemzetgazdasági miniszter éves felhatalmazást ad a Kincstár hálózatirányítási 
elnökhelyettesének, hogy az e cím előirányzatáról történő folyósításokat 
a költségvetési törvény alapján teljesítse.

’’

5. Hatályát veszti az Utasítás 1. melléklete szerinti táblázatban
– a „XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA” részben a „21 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap” cím, „4 Különféle jogcímen adott térítések” alcím, „5 Gyermekgondozási 

díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja” jogcím-csoportszám sora;
– a „XLII. A  KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI” részben a  „32 Egyéb költségvetési kiadások” cím, „1 Vegyes kiadások” alcím, „11 Egyéb vegyes kiadások” 

jogcím-csoport sor	5) pontja,	ezzel	egyidejűleg	a 6) pont	számozása	5) pontra	módosul;
– a „XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI” részben a „35 Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz” cím sorának:

– „1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása” alcím sora,
– „1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása” alcím, „5 Adórendszer átalakításával összefüggő pénzeszköz-átadás” jogcím-csoportszám sora, és
–	 „1	Nyugdíjbiztosítási	Alap	támogatása”	alcím,	„6	Munkahelyvédelmi	akciótervvel	összefüggő	hozzájárulás	Ny.	Alapnak”	jogcím-csoportszám	sora.

6.	Hatályát	veszti	az Utasítás	1. mellékletében	a szervezeti	egység	felsorolása	közül	az „OKTKÜF:	Oktatási,	Kulturális	és	Tudománypolitikai	Költségvetési	Ügyek	Főosztálya”	sor.

2. melléklet az 5/2014. (I. 23.) NGM utasításhoz

1. Hatályát veszti az Utasítás 3. mellékletében
–	 az	5.	aláírásminta	3. pontja,	ezzel	egyidejűleg	a 4.,	5.,	6.,	7.,	8.	és	9. pont	számozása	3.,	4.,	5.,	6.,	7.	és	8. pontra	módosul;
– a 11. aláírásminta, és ezzel egyidejűleg a 12., 13. és 14. aláírásminta számozása 11., 12. és 13. aláírásmintára módosul.
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A Nemzeti Választási Iroda elnökének 1/2014. (I. 23.) NVI utasítása  
a kormányhivataloktól igénybe vehető szolgáltatásokról

Az országgyűlési képviselők és az  Európai Parlament tagjainak választásán a  választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok 
végrehajtásának részletes szabályairól, a  választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a  választási eredmény 
országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 7/A.  § (7)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a kormányhivataloktól igénybe vehető szolgáltatások körét az alábbiak szerint állapítom meg:

1. §  Azok a  helyi választási irodák, amelyek illetékességi területén okmányiroda működik, valamint az  országgyűlési 
egyéni választókerületi választási irodák és a területi választási irodák a kormányhivatalok közreműködését az alábbi 
feladatok elvégzése tekintetében vehetik igénybe:
a) ajánlóívek nyomtatása,
b) ajánlások ellenőrzése,
c) egyéni választókerületi jelöltek bejelentésével, nyilvántartásba vételével kapcsolatos adatrögzítés,
d) a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos informatikai feladatok ellátása,
e) a szavazóköri névjegyzék és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének nyomtatása,
f ) a szavazókörben megjelent választópolgárok számának jelentésével kapcsolatos adatrögzítés,
g) a szavazóköri jegyzőkönyvek adatainak rögzítése,
h) a szavazóköri jegyzőkönyvek és a számítógépes adatok azonosságának ellenőrzése,
i) a pénzügyi és logisztikai elszámolási feladatok informatikai támogatása.

2. §  Az 1. § szerinti választási iroda vezetője 2014. január 28-ig – a területi választási iroda vezetőjén keresztül – tájékoztatja 
a Nemzeti Választási Irodát, hogy az 1. §-ban felsorolt feladatok közül melyek tekintetében szándékozik igénybe venni 
a kormányhivatal közreműködését.

3. §  Ez az utasítás a közzététele napján 18 órakor lép hatályba.

  Pálffy Ilona s. k.,
  elnök
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Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2014. (I. 23.) OBH utasítása  
a bírósági végrehajtói fegyelmi bíróság bíró tagjai díjazásáról szóló szabályzatról

A	bíróságok	szervezetéről	és	igazgatásáról	szóló	2011.	évi	CLXI.	törvény	76.	§	(1)	bekezdés	b)	pontja,	valamint	a	bírósági	végrehajtásról	
szóló 1994. évi LIII. törvény 274. § (4) bekezdésében írt felhatalmazás alapján – a bíróságok véleményét megismerve – a Budapest 
Környéki Törvényszék mellett működő elsőfokú Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bíróság és a Kúria mellett működő másodfokú 
Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bíróság bíró tagjainak díjazását az alábbiak szerint szabályozom: 

1. § (1) A Budapest Környéki Törvényszék mellett működő elsőfokú Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bíróság és a Kúria mellett 
működő másodfokú Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bíróság (a továbbiakban együtt: végrehajtói fegyelmi bíróság) bíró 
tagjai díjazásának mértéke az adott ügyben történt működésének minden napjára – ideértve a tárgyalási napot és a 
felkészülési időt is – a bírói 1. fizetési fokozat 1 munkanapra eső összegének 25%-a, maximum 5000 Ft, de legalább 
ennek a fele.

 (2) Amennyiben a munkanapok kiszámítása során töredék munkanap keletkezik, a 8 órát el nem érő, de 4 órát meghaladó 
időtartam 1 munkanapnak minősül. 

 (3) Az adott ügyben vagy a különböző ügyekben végzett, 4 órát el nem érő munkavégzés időtartamát a díjazás mértékének 
meghatározása érdekében össze kell számítani. Ebben az esetben a díjazás az (1) bekezdésben írt rendelkezés szerint 
történik. 

 (4) A végrehajtói fegyelmi bíróság elnöke e tisztség ellátásáért – a konkrét ügyekben történt bírói működésért járó 
díjazáson felül – havonta a bírói 1. fizetési fokozat 5%-ának, elnökhelyettese havonta a bírói 1. fizetési fokozat 
2,5%-ának megfelelő díjazásra jogosult. 

2. § (1) A végrehajtói fegyelmi bírák díjazásának alapjául szolgáló munkanapok számát a végrehajtói fegyelmi bíróság elnöke 
írásban igazolja. Az igazolás alapján a díjat a végrehajtói fegyelmi bíróság bírójának szolgálati helye szerinti bíróság 
megelőlegezi, és havonta számfejti a bíró részére.

 (2) A végrehajtói fegyelmi bíróság elnökének és elnökhelyettesének díját a szolgálati helye szerinti bíróság megelőlegezi, 
és negyedévente számfejti.

 (3) Amennyiben a fegyelmi bíróság elnöke, elnökhelyettese az adott ügyben fegyelmi bíróság tagjaként járt el,  
az 1. § (1) és (4) bekezdése szerinti díjazásra jogosult. 

3. § (1) A végrehajtói fegyelmi bíróság elnöke, elnökhelyettese és fegyelmi bírája tevékenységével összefüggésben 
keletkezett költségek megtérítésére a bírák és az igazságügyi alkalmazottak belföldi kiküldetése esetén fizetendő 
költségtérítés szabályairól szóló OBH utasítást kell alkalmazni. 

 (2) A költségtérítés összegét a szolgálati hely szerinti bíróság előlegezi meg. 

4. § (1) A díjazás és a költségtérítés fedezete az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) költségvetésében kerül 
biztosításra. 

 (2) A végrehajtói fegyelmi bíróság elnökének, elnökhelyettesének és a fegyelmi bírójának szolgálati helye szerinti 
bíróság a kifizetésekről negyedévente összesítőt készít, amelyet előirányzat átcsoportosítás céljából megküld az OBH 
elnökének. Az elnök engedélyezését követően az előirányzat módosítás végrehajtásra kerül. 

5. §  A végrehajtói fegyelmi bíróság feladatai ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket az elsőfokú végrehajtói 
fegyelmi bíróság esetében a Budapest Környéki Törvényszék elnöke, a másodfokú végrehajtói fegyelmi bíróság 
esetében a Kúria elnöke biztosítja. Ha a konkrét ügyben eljáró fegyelmi bíró(k) szolgálati helye szerinti törvényszéken 
kerül sor a tárgyalás megtartására, akkor a személyi és tárgyi feltételeket az érintett törvényszék elnöke biztosítja. 
A végrehajtói fegyelmi eljárás során felmerült és megfizetni rendelt költségek behajtása iránt az elsőfokú végrehajtói 
fegyelmi bíróság székhelye szerinti Budapest Környéki Törvényszék intézkedik. 
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6. §  A fegyelmi bíróság elnöke negyedévente köteles tájékoztatást adni az OBH elnökének és a Budapest Környéki Bíróság 
elnökének, hogy az adott időszakban hány darab végrehajtói fegyelmi ügy érkezett, ebből mennyit fejeztek be, 
ezekből mennyi a vétkességet megállapító határozatok száma, milyen költségek előlegezésére és kifizetésére került 
sor, illetve a felmerült költségek megfizetésére kötelezték-e a fegyelmi eljárás alá vontat; ha igen, milyen mértékben. 
Mutassák be a fegyelmi bíróknak az adott időszakban munkanapokra lebontott tevékenységét. A jelentést az utasítás 
1. mellékletének értelemszerű kitöltésével kell teljesíteni. 

7. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni 
kell. 

  Dr. Handó Tünde s. k.,
  elnök
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1. melléklet a 2/2014. (I. 23.) OBH utasításhoz

I. Első fokú végrehajtói fegyelmi bíróság ügyforgalma 2014. …… negyedévben

Ügyek	száma	(db)

Előző időszakról 

folyamatban 

maradt

Érkezett

Befejezett

Folyamatban  

maradtÖsszesen

A befejezett 

ügyekből 

a vétkességet 

megállapító 

határozatok 

száma

A befejezett 

ügyekből 

a vétkességet 

megállapító 

határozatokkal 

megfizetni rendelt 

költségek összege

II. Az első fokú fegyelmi bírák tevékenysége

A fegyelmi bíró 

 neve

Azon ügyek száma (db), 

 amelyekben a tárgyidőszakban eljárt

A fegyelmi ügyek 

 intézésével töltött idő 

 (nap/óra)
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Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 3/2014. (I. 23.) OBH utasítása  
a közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal kapcsolatos eljárásról szóló szabályzatról szóló  
10/2012. (VI. 15.) OBH utasítás módosításáról

Az	Országos	Bírósági	Hivatal	Elnöke	a	bíróságok	szervezetéről	és	 igazgatásáról	szóló	2011.	évi	CLXI.	 törvény	76.	§	 (1)	bekezdés	
b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján – Magyarország Alaptörvénye XXV. cikkében és a panaszokról és közérdekű 
bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvényben foglaltakra figyelemmel – a közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal kapcsolatos 
eljárásról szóló szabályzatról szóló 10/2012. (VI. 15.) OBH utasítást a következők szerint módosítja.

1. §  A közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal kapcsolatos eljárásról szóló szabályzatról szóló 10/2012. (VI. 15.) 
OBH utasítás (a továbbiakban: Szabályzat) 3. § (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki:
„A panasz javaslatot is tartalmazhat.”

2. §  A Szabályzat 4. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a közérdekű bejelentés jogszabály megalkotására vagy módosítására irányuló javaslatot tartalmaz, azt – az 
OBH-n keresztül – a jogalkotói hatáskörrel rendelkező személynek vagy szervnek is meg kell küldeni.”

3. §  A Szabályzat 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § Az alaposnak bizonyult közérdekű bejelentés, panasz alapján – a bírói függetlenség elvével összhangban – 
gondoskodni kell:
a) a jogszerű vagy a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról vagy a konkrét ügyben szükséges intézkedések 
megtételéről,
b) a feltárt hibák okainak megszüntetéséről,
c) az okozott sérelem – elsősorban egyeztetésen alapuló – orvoslásáról,
d) indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezéséről (fegyelmi eljárás, büntetőeljárás stb.).”

4. §  A Szabályzat a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § (1) A bejelentő személyes adatai csak a panasz, közérdekű bejelentés alapján kezdeményezett eljárás 
lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, amennyiben a szerv annak kezelésére törvény 
alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő egyértelműen hozzájárult. A bejelentő adatai egyértelmű 
hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.
(2) Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen járt el és alaposan feltehető, hogy ezzel bűncselekményt 
vagy szabálysértést követett el, másnak kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, adatai az eljárás kezdeményezésére, 
illetőleg lefolytatására jogosult bíróság vagy hatóság, illetve személy részére át kell adni.”

5. §  A Szabályzat a 11. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
„A közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszere
11/A. § (1) A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: törvény) 
2. cím 7. §-a szerint közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszerén keresztül – a törvényszéki végrehajtó 
tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban – érkezett közérdekű bejelentéseket az alábbi eltérésekkel kell 
intézni:
a) A törvényszék az intézkedéseiről szóló tájékoztatást – ennek keretében a 11. § (1) bekezdés alapján történő 
mellőzésről szóló tájékoztatást is – az elektronikus rendszerben rögzíti. Ha a vizsgálathoz szükséges határidő a 
30 napot meghaladja, a bíróság az erről való tájékoztatást az alapvető jogok biztosának elektronikus rendszerében 
elektronikusan köteles rögzíteni.
b) Ha a közérdekű bejelentő az alapvető jogok biztosánál tett közérdekű bejelentése során kérte, hogy személyes 
adatai kizárólag az alapvető jogok biztosa és hivatala számára legyen hozzáférhető, akkor:
ba) a közérdekű bejelentő meghallgatására és szóbeli tájékoztatására nem kerülhet sor,
bb) a közérdekű bejelentés vizsgálatát nem lehet mellőzni azért, mert a közérdekű bejelentő a törvényszék számára 
nem azonosítható,
bc) a közérdekű bejelentővel való kapcsolattartás kizárólag az elektronikus rendszer útján történhet,
bd) a törvényszék az alapvető jogok biztosának hivatalán keresztül kapcsolatba léphet a közérdekű bejelentővel 
és kezdeményezheti a közérdekű bejelentő személyazonosságának felfedése nélküli kapcsolattartást a közérdekű 
bejelentővel.”



492	 H I V ATA L O S 	 É R T E S Í T Ő 	 • 	 2014.	évi	6.	szám	

6. § (1) A Szabályzatnak a „A közérdekű bejelentő, a panaszos védelme” alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„A közérdekű bejelentő védelme
12. § A közérdekű bejelentőt a 9/A. § (2) bekezdésében írt kivétellel a törvény 11–12. §-a szerinti védelem illeti meg.”

7. § (1) A Szabályzat 5. § (3) bekezdésében a „helyi bíróság és a munkaügyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság és 
a közigazgatási és munkaügyi bíróság” szöveg lép.

	 (2)	 A	Szabályzat	6.	§	(3)	bekezdésében	a	„12.	§-ban”	szövegrész	helyébe	a		„9/A.	§-ban	és	12.	§-ban”	szöveg	lép.
 (3) A Szabályzat 10. § (1) bekezdésében a „helyi vagy a munkaügyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság vagy 

a közigazgatási és munkaügyi bíróság” szöveg lép.
 (4) A Szabályzat 14. § (2) bekezdésében az „az OBH” szövegrész helyébe az „a bíróságok központi internetes” szöveg lép.

8. §  A Szabályzat 2. melléklete helyébe a melléklet lép.

9. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Dr. Handó Tünde s. k.,
  elnök

Melléklet a 3/2014. (I. 23.) OBH utasításhoz

Jelentés a Kúriára, az ítélőtáblákra, a törvényszékekre  
és az OBH-ba érkező közérdekű bejelentésekről és panaszokról

A bíróság megnevezése:

Összes kérelem száma

Ebből Az ügy érdemére vonatkozó

Más hatóság tevékenységét érintő

Más bíróság tevékenységét érintő

Az adott bíróság tevékenységét érintő közérdekű bejelentés

Az adott bíróság tevékenységét érintő panasz

A bejelentő/panaszos

Közérdekű bejelentés Panasz

alapos
részben 

alapos
alaptalan alapos

részben 

alapos
alaptalan

Hatóság

Civil szervezet

Felperes

Alperes

Vádlott

Tanú

Sértett

Jogi képviselő

Védő

Szakértő

Egyéb

Összesen
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A bejelentés/panasz tárgya Közérdekű bejelentés Panasz

Eljárásjogi

Anyagi jogi

Bírói magatartás

Bírói elfogultság

Jogszabály tartalma

Keresetlevél, fellebbezés, felülvizsgálati kérelem, 
perújítás

Más bíró, bíróság kijelölése

Tájékoztatás kérése

Egyéb

Összesen

Igen Nem

Volt-e az adott bíróságon előzményi bejelentés/panasz

Tájékoztatás volt-e az OBH elnöke részére

Szükség volt-e tájékoztatás kérésére a válasz előtt  
a bíróság elnökétől

Ismételt beadvány esetén

annak tárgya:
– elégedetlenség a korábbi válasszal

– újabb körülmény megjelölése

szükség volt-e tájékoztatás kérésére  
a válasz előtt a bíróság elnökétől

annak 
elintézési 
módja:

újabb válasz

intézkedés nélkül irattár

A bejelentést/panaszt több hivatalnak, személynek is 
megküldték

ha igen: – Országgyűlés (elnöke, bizottsága, 
tagja)

– miniszterelnök (hivatal, titkárság)

– alapvető jogok biztosa

– sajtó (írott, elektronikus)

– civil szervezet

A bejelentő/panaszos beszámítási képességének 
korlátozottsága felmerült-e

A bejelentés/panasz érkezésének módja Közérdekű bejelentés Panasz

Posta

E-mail

Bírósági panaszok gyűjtőládája

OBH elnökétől
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A megtett intézkedés, az alapos (részben alapos) bejelentés/panasz alapján (egy kérelem alapján több is lehet)

Közérdekű bejelentés alapján Panasz alapján

Nem volt

Jogszerű állapot helyreállítása vagy egyébként szükséges intézkedés

Feltárt hiba okainak megszüntetése

Az okozott sérelem orvoslása

Felelősségrevonás kezdeményezése

1. A közérdekű bejelentések és intézésük összegző és elemző értékelése:

2. A panaszok és intézésük összegző és elemző értékelése:

3. Az ügyfélelégedettségi vélemények összegző és elemző értékelése:

Dátum:
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IV. Egyéb közlemények

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye 
elveszett törzskönyvekről

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a  közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a  közúti 
közlekedési	okmányok	kiadásáról	és	visszavonásáról	szóló	326/2011.	(XII.	28.)	Korm.	rendelet	83. §	(1) bekezdése	alapján	az alábbi	
elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámát teszi közzé:

003414K
041862I
051270L
051770C
066094E
068895F
086476J
086617J
136375D
192035I
208639G
209673F
232650C
242174I
249823H
253499L
271705C
295841K
305305E
341580I
344466J
406942C
424883H
440868L
452409K
452854J
461434L
506893J
540914L
560771L
560772L
585483H
589627C
619886J
630203J
633050K
654194I
657686K
701625K
708433G
731896G

744781B
772293J
800086B
811671H
814758K
820299K
835738I
841203C
905276C
973312J
002645K
002951K
005544G
009152J
029846I
031022K
036219H
044811H
045850L
063354E
065582C
069049L
078194F
088079K
101457K
102564B
129882G
143038D
158668J
171957E
191203K
204156L
206005I
211500E
225108K
233114H
246504G
262971G
274781J
302097L
320097L

320367I
324734B
345310A
347632K
358934B
370036J
370738D
371360E
380985K
386797K
412473K
413729L
421972K
435094G
446175H
488262J
491516D
493100J
495961G
536296K
539527J
540402E
543293E
550836G
551886D
562929F
573354G
583834F
584990G
589658J
591397I
620404D
625849I
631096H
668806G
676414I
686992F
692607D
708543H
724459J
725684H

802517A
841509G
859876A
865786K
873742J
874796J
881863G
904416H
913835I
915321E
917882J
921881J
922862D
923328K
950671K
979916K
002238F
025709A
044926J
060049F
070732F
079616G
083656L
106919H
117731C
121858L
124027F
130867C
131158J
136371K
156688L
162592K
168437J
170418J
171060L
178812E
192638J
196955D
210048E
253470I
255696K

265734L
272645I
291695D
304086K
318743G
320126D
364143L
388904B
401081L
414213K
419020D
455999C
460804H
482035L
494448G
501807L
510639I
544778F
556419D
563321E
564415G
564742D
570049E
596185H
602719A
619243D
624812A
638301K
656266G
659963J
666405C
676847K
691494J
697905G
722221F
776821I
782668J
835979K
842072G
902105J
917524D
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932340J
936065B
956911F
973186J
974395K
978501K
985084H
985299K
998814E
018293H
032588C
062591C
063227A
067588L
078512B
082567K
105467J
138109F
138946L
143401J
154832H
159776L
175359A
186414H
199523B
201377J
213638A
214897I
220077J
230851L
269827G
273988J
309496I
313818J
333090I
342211J
355623J
367644G
378977G
402987J
406801K
410738G
415242J

423322I
431863I
439222K
466227J
466501H
472506D
477494K
482108L
489107J
502136D
527161G
540790C
541107J
570336H
588512J
592690L
621807J
630397F
643653K
664732F
666052J
675573I
679244J
695810J
714742G
714947H
746176F
761654F
767833H
769916D
771674D
788484D
823394J
832081K
838104H
839851G
845334J
897394I
897423E
906611I
908468B
910062A
935491H

947691C
951010H
954003A
970362B
982050F
990501G
993013C
020328C
048783K
065385K
067735H
070893E
087577L
109888I
122589I
139103D
139276D
141077H
145716K
165061C
168589H
174327J
175549K
209425L
222919K
259248C
276109J
301414E
302536L
304838L
305716I
309145B
331622J
333954D
342639D
346550J
347809L
349102L
386550L
409889J
410702L
426355L
434866L

435352K
438637D
438898D
447302I
449177D
453928D
501020G
503352J
513314E
523641E
538544K
577217E
581741K
612196K
630928H
642192C
647724E
672769G
673329E
681084I
699437I
701095J
729009E
729281H
740465I
740741K
750214G
760350D
791159E
800404C
817034J
818659H
837744G
839397K
848963K
848964K
866099K
882155C
899946C
904169B
909121F
914839K
919228K

953989D
963057B
983191D
983228J
993672K
005634J
104760J
111757H
116977H
149418D
166695J
191928I
226642L
251194H
256183J
272025C
278929C
286008K
303490K
313838D
389336A
407308C
409009G
445021E
461533H
509290L
515281I
525208H
537872E
575450D
600834K
633822K
653522L
675963K
886079G
887194F
915139I
921301A
972470I
980557K

  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások  
  Központi Hivatala
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VI. Hirdetmények

A Cost Cut Innovation Kft. hirdetménye számlatömb érvénytelenítéséről

A	 Cost	 Cut	 Innovation	 Kft.	 (1146	 Budapest,	 Thököly	 út	 149/a.	 3/2.,	 adószám:	 24315195-2-42)	 tulajdonában	 lévő	
YK2SA 2437501-50-es sorszámozott számlatömb elveszett.
Az YK2SA 2437504-es sorszám után már nem állított ki számlát a cég, a számlatömb ezt követő sorszámú számlái 
érvénytelenek.

Az LT-BAU 2003 Kft. hirdetménye számlatömb és bélyegző érvénytelenítéséről

Az LT-BAU 2003 Kft. VL1SA0097982 sorszámtól VL1SA0098000 sorszámig tartó átutalásos számlatömbje, illetve az 
„LT-BAU	2003	KFT	3800	Szikszó,	Poprád	u.	8.	Tel.:	00	36/30/619-2616	adószám:	13020077-2-05	Sz.szám:	54600157-
15004402” feliratú  fekete lenyomatú bélyegzője 2013. december 11-től érvénytelen.
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A Hivatalos Értesítőt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium szerkeszti. 
A szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva. A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.
A Hivatalos Értesítő hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu honlapon érhető el. 
Felelős kiadó: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A Hivatalos Értesítő oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. 
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.
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