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I. Utasítások

A belügyminiszter 1/2015. (I. 23.) BM utasítása  
a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományának választható béren kívüli 
juttatásairól, valamint a személyi juttatás terhére 2015. évben teljesítendő egyes kifizetésekről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23.  § (4)  bekezdés c)  pontjában meghatározott hatáskörben eljárva, a  fegyveres 
szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 116/A. § (1) és (6) bekezdésében kapott 
felhatalmazás, valamint a 117/A. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 
71.  §-ában és 1. számú melléklet 2. és 8.  pontjában foglaltakra, továbbá a  Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 
szóló 2014. évi C. törvény 59. § (2) és (3) bekezdésére – a 2015. évre vonatkozóan a személyi juttatás terhére teljesítendő egyes 
kifizetésekkel kapcsolatban az alábbi utasítást adom ki:

1. Az utasítás hatálya

1. §  Az  utasítás hatálya a  belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervekre és az  azokkal hivatásos szolgálati 
jogviszonyban állókra terjed ki.

2. Választható béren kívüli juttatások

2. §  A választható béren kívüli juttatások (a továbbiakban: cafetéria-juttatások) éves összege – figyelemmel a Magyarország 
2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 59.  § (2)  bekezdésére – 2015. évben bruttó  
200 000 forint/fő.

3. §  A cafetéria-juttatások köre: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdés a)–f ) pontjában 
és (3)  bekezdésében, valamint az  1. számú melléklet 2.  pont 2.7.  alpontjában és a  8.  pont 8.28.  alpontjában 
meghatározott juttatások.

4. §  A  cafetéria-juttatásokra vonatkozó választás Cafetéria Nyilatkozattal történik, amelynek érvényessége egy naptári 
évre szól. Évente egyszer lehetőség van a Cafetéria Nyilatkozat módosítására.

3. Bankszámla-hozzájárulás

5. § (1) A hivatásos állomány tagja az illetményének fizetési számlára történő átutalása esetén évi bruttó 4000 forint összegű 
bankszámla-hozzájárulásra jogosult, amelyet a munkáltató legkésőbb a 2015. november havi illetmény kifizetésével 
egyidejűleg köteles megfizetni.

 (2) A  hivatásos szolgálati jogviszony év közbeni megszűnése esetén az  (1)  bekezdéstől eltérően, a  bankszámla-
hozzájárulás időarányos összegét a jogviszonnyal kapcsolatos elszámolás keretében is utalhatja a munkáltató.

 (3) Az  időarányos összeg számításakor a  bankszámla-hozzájárulás alapjául szolgáló hivatásos szolgálati jogviszony 
minden megkezdett hónapját kell figyelembe venni.
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4. Záró rendelkezések

6. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

7. §  A  fegyveres szerv vezetője a  jelen utasítás végrehajtására az  utasítás közzétételét követő 8 napon belül belső 
szabályzatot ad ki.

8. §  A fegyveres szerv vezetője az utasítás közzétételét követő 15 napon belül gondoskodik az irányítása alatt álló fegyveres 
szervnél foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók vonatkozásában a  cafetéria-juttatások mértékének és 
a választható juttatások körének, valamint a bankszámla-hozzájárulás mértékének – az alkalmazandó jogszabályok 
keretei között történő – meghatározására.

9. §  Hatályát veszti a  belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományának választható béren 
kívüli juttatásairól, valamint a személyi juttatás terhére 2014. évben teljesítendő egyes kifizetésekről szóló 3/2014. 
(I. 31.) BM utasítás.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

Az emberi erőforrások minisztere 5/2015. (I. 23.) EMMI utasítása 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  
33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás módosításáról

A központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 
60. § (2) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § 
(4) bekezdés c) pontjára – a miniszterelnök és a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter jóváhagyásával – 
a következő utasítást adom ki:

1. §  Az  Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás 
1. melléklete (a továbbiakban: SzMSz) az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

Jóváhagyom:

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléket az 5/2015. (I. 23.) EMMI utasításhoz

1. §  Az SzMSz 70. §-a a következő m) és n) ponttal egészül ki:
(A koordinációs ügyekért felelős helyettes államtitkár koordinációs feladatkörében)
„m) gondoskodik a minisztériumba érkező, több ágazati államtitkár feladatkörét érintő írásbeli megkeresésre adott 
válaszlevelek előkészítéséről,
n) gondoskodik a  Nemzeti Kommunikációs Hivatal részére teljesítendő adatszolgáltatást tartalmazó válaszlevél 
elkészítéséről szükség szerint a Sajtó és Kommunikációs Főosztály bevonásával.”

2. §  Az SzMSz 2. függelék 1.1.2.4. alcíme a következő c) ponttal egészül ki:
„c) A  Vagyongazdálkodási és Közbeszerzési Főosztály vezetője vagy a  Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 
önálló aláírási joggal megköti a  miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, hazai forrásokból, továbbá európai 
uniós programokból finanszírozott támogatási szerződésekhez, támogatói okiratokhoz kapcsolódó biztosítéki 
szerződéseket (így különösen az  ingatlanjelzálog-szerződéseket, kezességvállalást tartalmazó szerződéseket), 
továbbá megteszi a biztosítéki szerződésekhez kapcsolódó egyoldalú jognyilatkozatokat.”

3. §  Az SzMSz 2. függelék 1.2.0.2. alcím a) pontja a következő 15. alponttal egészül ki:
(A Sajtó és Kommunikációs Főosztály funkcionális feladatai körében)
„15. szükség szerint véleményezi a Nemzeti Kommunikációs Hivatal részére teljesítendő adatszolgáltatást tartalmazó 
válaszlevelet.”

4. §  Az SzMSz 2. függelék 1.4.2.3. alcím e) pontja a következő 10. alponttal egészül ki:
(Az Esélyteremtési Főosztály egyéb feladatai körében)
„10. ellátja a Nemzeti Tehetség Program megvalósításával összefüggő tárcafeladatokat.”

5. §  Az SzMSz 2. függelék 1.6.0.2. alcím b) pontja a következő 7. alponttal egészül ki:
(Az Intézményirányítási és Finanszírozási Főosztály funkcionális feladatai körében)
„7. közreműködik az állami felsőoktatási intézmények alapító (megszüntető) okiratainak előkészítésében, szervezeti 
és működési szabályzataik ellenőrzésében.”

6. §  Az SzMSz 2. függelék 1.6.1.2. alcím c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) A Felsőoktatás-politikai Főosztály funkcionális feladatai körében
1. ellátja a felsőoktatásban a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő, az oklevelek, végzettségek és szakképzettségek 
elismerésével kapcsolatos igazgatási feladatokat,
2. közreműködik a gyakorlóiskolákkal kapcsolatos fenntartói döntések előkészítésében.”

7. §  Az SzMSz 2. függelék 1.9.0.2. alcíme a következő 12. ponttal egészül ki:
(Az Egyházi, Nemzetiségi és Civil Stratégiai és Tervezési Főosztály)
„12. működteti a Karitatív Tanácsot.”

8. §  Az SzMSz 6. függeléke az 1. függelék szerint módosul.

9. §  Az SzMSz
a) 1/a. függelékében és 3. függelék 1.1.2. pont 1.1.2.2.2. alpontjában a „Fejezeti Kezelésű Előirányzatok Osztálya” 

szövegrész helyébe a „Fejezeti Kezelésű Előirányzatok Számviteli Osztálya” szöveg,
b) 1/a. függelékében és 3. függelék 1.1.2. pont 1.1.2.2.4. alpontjában a „Fejezeti Költségvetési Elemző Osztály” 

szövegrész helyébe a „Fejezeti Kezelésű Előirányzatok Pénzügyi Osztálya” szöveg,
c) 4. függelék „I. Költségvetési szervek” rész „6. Egyházi, nemzetiségi és civil terület” pontjában foglalt táblázat 

1. sorában a  „közigazgatási államtitkár” szövegrész helyébe az  „egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi 
kapcsolatokért felelős államtitkár, az  irányítása alá tartozó szakterületekhez kapcsolódó szakmai feladatok 
ellátása tekintetében: az európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár” szöveg,
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d) 4. függelék „I. Költségvetési szervek” rész „7. Szociális és társadalmi felzárkózási terület” pontjában foglalt 
táblázat 1. sorában a „szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár” szövegrész helyébe 
a „szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár, az irányítása alá tartozó szakterületekhez 
kapcsolódó szakmai feladatok ellátása tekintetében: az európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár” 
szöveg

lép.

10. §  Hatályát veszti az SzMSz
a) 131. § (4) bekezdése,
b) 2. függelék 1.5.1.2. alcím b)  pont 13.  alpontjában az „ellátja a  Nemzeti Tehetség Program megvalósításával 

összefüggő tárcafeladatokat, továbbá” szövegrész,
c) 2. függelék 1.9.2.2. alcím c) pont 2. alpontja.

1. függelék

 1. Az SzMSz 6. függelék „III. Köznevelési ágazat” rész „B) A kiadmányozási jogkör átruházása egyéb ügyekben” pontjában 
foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 (Ügytípus megnevezése
Átruházott jogkörben eljáró személy 

megnevezése
Előkészítésért felel)

„

5. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 
(VIII. 30.) Korm. rendelet 10. § (7) bekezdésében 
meghatározott minősítési tervvel kapcsolatos 
oktatásért felelős miniszteri jogkör gyakorlása

köznevelésért felelős 
államtitkár

Köznevelési Programok 
és Kapcsolatok 
Főosztálya

”

 2. Az  SzMSz 6. függelék „IV. Felsőoktatási ágazat” rész „B) A  kiadmányozási jogkör átruházása egyéb ügyekben” 
pontjában foglalt táblázat a következő 6. sorral egészül ki:

(Ügytípus megnevezése
Átruházott jogkörben eljáró személy 

megnevezése
Előkészítésért felel)

„

6. A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 
kormányrendelettel a miniszterhez telepített
a) ösztöndíj program működtetése keretében
aa) a pályázati felhívás jóváhagyásával,
ab) az ösztöndíj program működési 
szabályzatának jóváhagyásával,
ac) a pályázat meghirdetésével,
ad) az éves beszámoló elfogadásával,
b) a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Bizottság 
tagjai megbízásával, a Bizottság működésével,
c) a nem a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ által fenntartott köznevelési 
intézményekkel, illetve ezek fenntartóival 
köthető együttműködési megállapodással
kapcsolatos kormányzati feladatok ellátása.

felsőoktatásért felelős 
államtitkár

felsőoktatásért felelős 
helyettes államtitkár

”
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 3. Az SzMSz 6. függelék „VI. Sport ágazat” rész „A) A kiadmányozási jogkör átruházása hatósági ügyekben” pontjában 
foglalt táblázat a következő 11–14. sorral egészül ki:

(Ügytípus megnevezése Ügytípus forrása
Átruházott jogkörben eljáró 

személy megnevezése)

„

11. A látvány-csapatsport támogatásával összefüggő 
hatósági eljárási szakaszban a sportfejlesztési 
program jóváhagyása

A sportról szóló 2004. évi 
I. törvény 51. § (2) bekezdés 
g) pont ga) alpontja

sportért felelős 
államtitkár

12. A látvány-csapatsport támogatásával összefüggő 
hatósági eljárási szakaszban a sportfejlesztési 
program jóváhagyására irányuló eljárás 
megszüntetése

A sportról szóló 2004. évi 
I. törvény 51. § (2) bekezdés 
g) pont ga) alpontja

sportért felelős 
államtitkár

13. A látvány-csapatsport támogatásával összefüggő 
hatósági eljárási szakaszban a társasági adóról és 
az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 
22/C. § (9) bekezdése alapján a sportfejlesztési 
program jóváhagyása során a jelenértéken 
legalább 300 millió Ft értékű sportfejlesztési 
program esetében az adópolitikáért felelős 
miniszter véleményének kikérése, majd a döntés 
meghozatala

A társasági adóról és 
az osztalékadóról szóló 
1996. évi LXXXI. törvény 
22/C. § (9) bekezdése

sportért felelős 
államtitkár

14. A látvány-csapatsport támogatásával összefüggő 
hatósági eljárási szakaszban a társasági adóról és 
az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 
22/C. § (9a) bekezdése alapján a sportfejlesztési 
program jóváhagyása során a jelenértéken 
legalább 300 millió Ft értékű sportfejlesztési 
program esetében vélemény adása az országos 
sportági szakszövetség részére

A társasági adóról és 
az osztalékadóról szóló 
1996. évi LXXXI. törvény 
22/C. § (9a) bekezdése

sportért felelős 
államtitkár

”
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II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

A külgazdasági és külügyminiszter 3/2015. (I. 23.) KKM közleménye  
a Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről 
és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2014. évi LVI. törvény 2. és 3. §-ának 
hatálybalépéséről

A 2014. évi LVI. törvénnyel a  Magyar Közlöny 2014. november 13-ai, 154. számában kihirdetett, a  Magyarország 
Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló 
Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 15. cikkének (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésről:
„Jelen Egyezmény a  Felek az  Egyezmény hatálybalépéshez szükséges belső feltételek teljesítésére vonatkozó, 
diplomáciai úton küldött utolsó értesítése kézhezvételének napját követő második hónap első napján lép hatályba.”

Az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső jogi eljárások befejezéséről szóló jegyzék kézhezvételének napja: 
2014. december 3.
Az Egyezmény Magyarország tekintetében történő hatálybalépésének napja: 2015. február 1.

A fentiekre tekintettel – összhangban a  2014. évi LVI. törvény 4.  § (3)  bekezdésével – megállapítom, hogy 
a Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös 
védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2014. évi LVI. törvény 2. és 3.  §-a 2015. február 1-jén, azaz  
kettőezer-tizenöt február elsején lép hatályba.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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III. Személyügyi közlemények

A Belügyminisztérium személyügyi hírei 2014. szeptember hónapban

Vezénylés 

A belügyminiszter

Bácskai Tünde rendőr alezredest a Belügyminisztérium állományába,
Domonkos Szilveszter rendőr őrnagyot a Belügyminisztérium állományába,
dr. Erki Ágota rendőr alezredest a Belügyminisztérium állományába,
Eperjes Eszter tűzoltó hadnagyot a Belügyminisztérium állományába,
Kövesdi Richárd bv. őrnagyot a Belügyminisztérium állományába,
Peremiczki Mónika bv. főhadnagyot a Belügyminisztérium állományába 

vezényelte.

A Belügyminisztérium személyügyi hírei 2014. október hónapban

Vezénylés 

A belügyminiszter

dr. Bokányi Eszter bv. alezredest a Belügyminisztérium állományába,
Lantos Gábor rendőr századost a Belügyminisztérium állományába,
dr. Nagy Kolozsvári Ágnes rendőr századost a Belügyminisztérium állományába,
dr. Szomor Sándor rendőr ezredest a Belügyminisztérium állományába

vezényelte.

Vezénylése megszűnt

A belügyminiszter

Makai Viktor rendőr őrnagy vezénylését megszüntette.
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A Belügyminisztérium személyügyi hírei 2014. november hónapban

Vezénylése megszűnt

A belügyminiszter

Utasi József Tiborné rendőr őrnagy vezénylését megszüntette.

A Belügyminisztérium személyügyi hírei 2014. december hónapban

Vezénylés 

A belügyminiszter

dr. Dávid Róbert pü. alezredest a Belügyminisztérium állományába

vezényelte.

Vezénylése megszűnt

A belügyminiszter

Szabó Zsolt rendőr alezredes,
Takács Ferenc rendőr alezredes

vezénylését megszüntette.
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IV. Egyéb közlemények

Kanász-Nagy Máté képviselőjelölt beszámolója a Budapest 11. számú országgyűlési egyéni választókerület 
országgyűlési képviselője 2014. évi időközi választására fordított állami és más pénzeszközök, 
anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Jelölt neve: Kanász-Nagy Máté
Jelölő szervezet: Lehet Más a Politika
Választás: 2014. november 23-án a budapesti 11. sz. választókerületben megtartott időközi országgyűlési választás

A választásra fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összege: 1 492 016 Ft
A felhasznált támogatások forrása: a Magyar Államkincstár által folyósított összeg (990 992 Ft) és a Lehet Más a Politika 
párt támogatásából kapott összeg (501 024 Ft)

A támogatás felhasználásának módja:

 1. A Magyar Államkincstár által folyósított összegből megvalósult kampányelemek:

Metró peron kampány 410 718 Ft

Szórólap kampány 157 099 Ft

Telefonos kampány 209 550 Ft

Online hirdetési kampány 106 000 Ft

A1-es plakát kampány 47 625 Ft

Videofilm kampány 60 000 Ft

ÖSSZESEN 990 992 Ft

 2. A Lehet Más a Politika párt támogatásából megvalósult kampányelemek:

Humánerőforrás költség 261 030 Ft

Szórólapok terjesztése postai úton 147 894 Ft

SMS mozgósító kampány 38 100 Ft

Plakátok kirakásához gyorskötöző vásárlás 10 000 Ft

Online hirdetési kampány 44 000 Ft

ÖSSZESEN 501 024 Ft

2015. január 20.

  Kanász-Nagy Máté s. k.,
  képviselőjelölt

http://www.valasztas.hu/hu/ovi/content/idokoziogy/20141123/evkjkv.html
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VI. Hirdetmények

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatalának hirdetménye  
bélyegző érvénytelenítéséről

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatala közzéteszi, hogy a „Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság HU 213-015 kerületi főállatorvos” feliratú, Magyarország 
címerével ellátott körbélyegzője elveszett.
A bélyegző használata 2014. november 18-tól érvénytelen. 



318 H I V A T A L O S  É R T E S Í T Ő 	 • 	 2015.	évi	4.	szám

A Hivatalos Értesítőt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti. 
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter. A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Hivatalos Értesítő hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu honlapon érhető el. 
Felelős kiadó: dr. Salgó László Péter.
A Hivatalos Értesítő oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. 
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.


	I.	Utasítások
	A belügyminiszter 1/2015. (I. 23.) BM utasítása 
a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományának választható béren kívüli juttatásairól, valamint a személyi juttatás terhére 2015. évben teljesítendő egyes kifizetésekről
	Az emberi erőforrások minisztere 5/2015. (I. 23.) EMMI utasítása
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás módosításáról

	II.	Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
	A külgazdasági és külügyminiszter 3/2015. (I. 23.) KKM közleménye 
a Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2014. évi LVI. törvény 2. és 3.

	III.	Személyügyi közlemények
	A Belügyminisztérium személyügyi hírei 2014. szeptember hónapban

	IV.	Egyéb közlemények
	Kanász-Nagy Máté képviselőjelölt beszámolója a Budapest 11. számú országgyűlési egyéni választókerület országgyűlési képviselője 2014. évi időközi választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználás

	VI.	Hirdetmények
	A Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatalának hirdetménye 
bélyegző érvénytelenítéséről


		2015-01-23T13:12:39+0100
	Budapest
	A digitális aláírás a NetLock Kft. PDF Signo termékével készült.




