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I. Utasítások

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 29/2017. (VIII. 7.) MvM utasítása  
a közpénzekkel való felelős gazdálkodásra kötelezett szervezetekre vonatkozó különös reklám-közzétételi 
szabályokkal kapcsolatos hatósági eljárás lefolytatásáról

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval 
összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 6.  § (2)  bekezdése szerinti irányítási jogkörömben, valamint 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 4. pontjában meghatározott feladat- és 
hatáskörömben eljárva – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára figyelemmel – a következő 
utasítást adom ki:

1. §  A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénynek (a továbbiakban: Tvtv.) és a településkép védelméről 
szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) 
Korm.  rendeletnek (a továbbiakban: Korm. rendelet) a  közpénzekkel való felelős gazdálkodásra kötelezett 
szervezetekre vonatkozó különös szabályaival kapcsolatos eljárás során a  fővárosi és megyei kormányhivatalok 
(a továbbiakban: Kormányhivatal) a jelen utasításban foglaltak figyelembevételével járnak el.

2. § (1) A  Kormányhivatal a  hatósági ellenőrzés hatékonyságának elősegítése érdekében haladéktalanul felméri 
az illetékességi területén elhelyezett reklámhordozókat, és erről cím szerinti adatbázist készít.

 (2) A kormánymegbízott belső munkacsoportot hoz létre a feladat koordinálására, a hatósági ellenőrzések és eljárások 
lefolytatására, valamint a  végrehajtás megszervezésére. Ha a  Kormányhivatal feladatkörrel megbízott szervezeti 
egységének kapacitása nem elégséges a  feladat megfelelő ellátására, a  kormánymegbízott rendelkezik az  állami 
tisztviselők hivatali érdekből történő átirányításáról, a vonatkozó jogszabályi előírások keretei között.

3. §  A kormánymegbízott haladéktalanul felveszi a  kapcsolatot a  megyei (fővárosi), rendőrfőkapitánnyal a  jogsértő 
módon kihelyezett plakátok eltávolításának szervezett és hatékony biztosítása érdekében. A  rendőrség eljárásban 
való részvétele az  irányadó jogszabályokon alapul. Az  együttműködés szervezése, ütemezése és a  feladat ellátása 
során kiemelt figyelmet kell fordítani a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet szerinti 
szabályozásra.

4. § (1) Ha a  listaárat és a  szerződést megyei kormányhivatalnak küldi meg a  törvény hatálya alá tartozó szervezet, 
azokat  a  megyei kormányhivatal köteles haladéktalanul, elektronikus úton megküldeni Budapest Főváros  
Kormányhivatalának.

 (2) Budapest Főváros Kormányhivatala a listaárat és a szerződést annak kézhezvételét követően haladéktalanul, legfeljebb 
egy napon belül teszi közzé. Ennek megfelelően a hatósági eljárás keretében lefolytatott tényállás tisztázása során, 
ebben a kérdésben elegendő a Korm. rendeletben meghatározott honlapon tájékozódni.

5. § (1) A Kormányhivatal a hatósági ellenőrzés során feltárt jogsértés esetén hivatalból folytatja le a hatósági eljárásokat.
 (2) A Kormányhivatal a hatósági ellenőrzést az üggyel kapcsolatos bejelentés alapján vagy hivatalból folytatja le.
 (3) A  Kormányhivatal a  hatósági ellenőrzések tervezése során figyelembe veszi, hogy mely reklámot vagy plakátot 

helyeztek el a Tvtv. szerinti reklámozó érdekében.

6. § (1) A Kormányhivatal külön hatósági eljárást folytat le
a) a reklám, illetve a plakát közzétételével, valamint
b) a jogszerűtlenül közzétett reklám, illetve plakát esetén kiszabható közigazgatási bírság megállapításával
kapcsolatos jogsértések esetén.
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 (2) A  Kormányhivatal a  reklám, illetve a  plakát közzétételével kapcsolatos jogsértésekkel (a továbbiakban: jogsértő 
plakátelhelyezés) összefüggő eljárásokban egyesíti azon ügyeket, ahol a  médiahirdetésifelület-értékesítő azonos, 
és az az eljárás mielőbbi befejezését nem akadályozza.

7. § (1) A hatósági ellenőrzés során megállapított jogsértés esetén a hatóság haladéktalanul megindítja a hatósági eljárást, 
és  meghozza döntését. A  jogsértő plakátelhelyezéssel kapcsolatos eljárásban kizárólag a  médiahirdetésifelület-
értékesítő minősül ügyfélnek.

 (2) A  hatóság a  jogsértő plakátelhelyezéssel kapcsolatos eljárásban a  döntés közlése iránt haladéktalanul intézkedik, 
és a döntést rövid úton – a rendőrséggel történt egyeztetésnek megfelelő módon – megküldi a rendőrség részére is.

 (3) Figyelemmel a jogsértő plakátelhelyezéssel kapcsolatos eljárásban a döntés azonnali végrehajthatóságára, a döntés 
– közlésre tekintet nélkül – azonnal foganatosítható, és a jogsértő módon kihelyezett plakát eltávolítható.

8. § (1) A döntés meghozatalát követő két napon belül a plakát eltávolításáról rendőri közreműködés vagy biztosítás mellett 
a Kormányhivatal – megfelelő eszközökkel és szaktudással rendelkező külső közreműködő bevonásával – gondosodik. 
A  plakát eltávolítása a  Kormányhivatal döntésének megfelelően, az  erre alkalmas technológiák felhasználásával 
történik. A plakát eltávolításáról jegyzőkönyvet kell készíteni.

 (2) A  hatóság a  döntés foganatosítását követő nyolc napon belül a  felmerült költségek megfizetésére kötelezi 
a médiahirdetésifelület-értékesítőt, valamint a Tvtv. szerinti reklámozót.

9. §  Ha a  Kormányhivatal megállapítja a  többszöri vagy ismételt jogszabálysértést, lefolytatja a  közigazgatási bírság 
megállapításával kapcsolatos hatósági eljárást.

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

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

Az emberi erőforrások minisztere 36/2017. (VIII. 7.) EMMI utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § 
(1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:

1. §  A  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdése alapján 2017. július 15. napjától 2018. január 14. napjáig 
prof. dr. Berkes Istvánt a sportegészségügy hosszú távú koncepciójának megvalósulásáért felelős miniszteri biztossá 
nevezem ki.

2. §  A  miniszteri biztos feladatkörében ellenőrzi a  sportegészségügy hosszú távú koncepciójának maradéktalan 
és  hatékony megvalósítását szolgáló, az  emberi erőforrások miniszterének felelősségi körébe tartozó feladatok 
végrehajtását, ennek keretében különösen a következő feladatokat látja el:
a) nyomon követi a sportegészségügy hosszú távú koncepciójának megvalósulását,
b) részt vesz a  sportegészségügy hosszú távú koncepciójának megvalósítása érdekében szükséges 

jogszabálytervezetek, kormány- és minisztériumi vezetői szintű döntések, leadandó jelentések és beszámolók 
szakmai előkészítésében,
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c) részt vesz a feladatához kapcsolódó kommunikációs stratégia kidolgozásában és megvalósításában az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának sajtó- és kommunikációs feladatokért felelős szervezeti egységével egyeztetve,

d) ellátja az  a)–c)  pont szerinti feladatkörökkel összefüggésben a  miniszter által meghatározott eseti, egyedi 
feladatokat.

3. §  A miniszteri biztos egyebekben ellátja az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás miniszteri biztosra vonatkozó feladatait.

4. §  A  miniszteri biztos tevékenységét az  emberi erőforrások minisztere az  egészségügyért felelős államtitkár útján 
irányítja.

5. §  A miniszteri biztos a Ksztv. 38. § (9) bekezdés a) pontja alapján havonta bruttó 373 950 Ft összegű díjazásra és az állami 
vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott juttatásokra 
jogosult.

6. §  A miniszteri biztost tevékenysége ellátásában a Ksztv. 38. § (8) bekezdése szerinti titkárság nem segíti.

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

8. §  Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 64/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

Az emberi erőforrások minisztere 37/2017. (VIII. 7.) EMMI utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 
38. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő utasítást adom ki:

1. §  A  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 
XLIII.  törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38.  § (2)  bekezdése alapján 2017. szeptember 1. napjától 2018. február 28. 
napjáig Sipos Imrét miniszteri biztossá nevezem ki.

2. §  A miniszteri biztos feladatkörében eljárva ellátja a pedagógusképzés, a pedagógus-továbbképzés és a köznevelési 
ágazati-szakmai stratégiák fejlesztésével kapcsolatos koordinációs feladatokat. A  miniszteri biztos feladatkörében 
eljárva ellátja különösen a következő tevékenységeket:
a) részt vesz az Eszterházy Károly Egyetem keretein belül működő Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetre vonatkozó, 

a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 14/A.  § szerinti sajátos döntéshozatali, szervezeti 
és működési rend, költségvetési és munkatervi, továbbá belső intézményi szabályozás tartalmi fejlesztésében;

b) közreműködik a  Modern Városok Program keretében a  Székesfehérvári Középiskolai Campus fejlesztési, 
megvalósítási feladataiban;

c) részt vesz a  feladatkörébe tartozó jogszabályok, döntések, köznevelési ágazati-szakmai stratégiák szakmai 
előkészítésében, végrehajtásában, a  minisztérium szakmai álláspontjának kialakításában, a  társadalmi 
szervezetekkel való kapcsolattartásban;

d) közreműködik a köznevelés szakmai és társadalmi kapcsolatainak gondozásában, különös tekintettel a Nemzeti 
Pedagógus Kar, az Országos Köznevelési Tanács, valamint a Köznevelési Kerekasztal tevékenységét illetően;
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e) képviseli a  minisztériumot a  társadalmi és állami szervek előtt, tárcaközi bizottságokban, hazai és – külön 
felkérés alapján – nemzetközi szervezetekben;

f ) ellátja az  a)–e)  pont szerinti feladatkörökkel összefüggésben a  miniszter által meghatározott eseti, egyedi 
feladatokat.

3. §  A miniszteri biztos egyebekben ellátja az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás miniszteri biztosra vonatkozó feladatait.

4. §  A miniszteri biztos tevékenységét az oktatásért felelős államtitkár útján a miniszter irányítja.

5. §  A  miniszteri biztos a  tevékenységéért a  Ksztv. 38.  § (9)  bekezdés a)  pontja szerint havi bruttó 600  000 Ft összegű 
díjazásra és az  állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet 3.  § (1)  bekezdés 6.  pontjában 
meghatározott juttatásokra jogosult.

6. §  A miniszteri biztost tevékenysége ellátásában a Ksztv. 38. § (8) bekezdése szerinti titkárság nem segíti.

7. §  Ez az utasítás 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

8. §  Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 8/2017. (III. 10.) EMMI utasítás.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

Az emberi erőforrások minisztere 38/2017. (VIII. 7.) EMMI utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 
38. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva a következő utasítást adom ki:

1. §  A  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 
XLIII.  törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38.  § (2)  bekezdése alapján 2017. szeptember 1. napjától 2018. február 28. 
napjáig dr. Betlehem Józsefet a  népegészségügyi és egészségügyi rendszer hatékonyságának növelése érdekében 
kiterjesztett hatáskörű szakdolgozói ellátási modell fejlesztésének koordinációjáért felelős miniszteri biztossá 
nevezem ki.

2. §  A miniszteri biztos 1. §-ban meghatározott feladatkörében ellátja a következő tevékenységeket:
a) részt vesz a feladata tekintetében a minisztérium szakmai álláspontjának kialakításában;
b) kapcsolatot tart a feladatkörét érintő intézményekkel és szakmai szervezetekkel;
c) közreműködik az  egészségügyi ágazati szakmai, fejlesztéspolitikai elvek és stratégiák meghatározásában 

és  végrehajtásában, a  korszerű ellátási modell (kiterjesztett hatáskörű szakdolgozói szerepkör) nemzetközi 
jó  gyakorlattal való összevetésében, a  modell bevezetésével kapcsolatos feladatok előkészítésében, 
a  bevezetést követő monitorozásban, a  szükséges képzések összehangolásában és a  kapcsolódó feladatok 
ellátásában;

d) részt vesz a fenti tevékenységgel kapcsolatos döntések, jogszabályok szakmai előkészítésében;
e) ellátja az  a)–d)  pont szerinti feladatkörökkel összefüggésben a  miniszter által meghatározott eseti, egyedi 

feladatokat.
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3. §  A miniszteri biztos egyebekben ellátja az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás miniszteri biztosra vonatkozó feladatait.

4. §  A  miniszteri biztos tevékenységét az  emberi erőforrások minisztere az  egészségügyért felelős államtitkár útján 
irányítja.

5. §  A miniszteri biztost tevékenysége ellátásában a Ksztv. 38. § (8) bekezdése szerinti titkárság nem segíti.

6. §  A  miniszteri biztos a  tevékenységéért a  Ksztv. 38.  § (9)  bekezdés a)  pontja szerint havi bruttó 373  950 Ft összegű 
díjazásra és az  állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet 3.  § (1)  bekezdés 6.  pontjában 
meghatározott juttatásokra jogosult.

7. §  Ez az utasítás 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

8. §  Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 6/2017. (II. 27.) EMMI utasítás.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

Az emberi erőforrások minisztere 39/2017. (VIII. 7.) EMMI utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 
38. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:

1. §  A  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdése alapján 2017. augusztus 1. napjától 2018. január 31. napjáig 
terjedő időtartamra Fűrész Tündét az Emberi Erőforrások Minisztériuma bölcsődei rendszer átalakításával kapcsolatos 
feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztosává nevezem ki.

2. §  A miniszteri biztos feladata:
a) koordinálja a bölcsődei rendszer átalakításának folyamatát,
b) figyelemmel kíséri a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

2017. január 1-jétől a gyermekek napközbeni ellátására vonatkozó módosításának megvalósulását,
c) előkészíti a  középfokú végzettségű kisgyermeknevelők illetményrendezésére és felsőfokú képzésbe való 

bekapcsolódásukra vonatkozó intézkedési tervet és az  ahhoz kapcsolódó jogszabály-módosítások szakmai 
javaslatát,

d) figyelemmel kíséri és szakmailag véleményezi a  Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP), 
valamint a  Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) keretében, továbbá 
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében megvalósuló bölcsődefejlesztéseket,

e) kapcsolatot tart az érdekképviseleti szervezetekkel és egyéb szakmai partnerekkel,
f ) figyelemmel kíséri a bölcsődei rendszer működését és finanszírozását,
g) ellátja az  a)–f )  pont szerinti feladatkörökkel összefüggésben az  emberi erőforrások minisztere által 

meghatározott eseti, egyedi feladatokat.

3. §  A miniszteri biztos egyebekben ellátja az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás miniszteri biztosra vonatkozó feladatait.



H I V A T A L O S  É R T E S Í T Ő 	 • 	 2017.	évi	38.	szám	 3967

4. §  A miniszteri biztos tevékenységét a miniszter a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár útján irányítja.

5. §  A  miniszteri biztos a  Ksztv. 38.  § (9)  bekezdés a)  pontja szerint havi bruttó 112 750 Ft összegű díjazásra 
és kormányrendeletben meghatározott juttatásokra jogosult.

6. §  A miniszteri biztost tevékenysége ellátásában a Ksztv. 38. § (8) bekezdése szerinti titkárság nem segíti.

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

8. §  Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 1/2017. (I. 11.) EMMI utasítás.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

A honvédelmi miniszter 41/2017. (VIII. 7.) HM utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 
38. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő utasítást adom ki:

1. § (1) A  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdése alapján dr. Holló József Ferenc nyá. altábornagyot a kegyeleti 
diplomáciáért, a  hadisírgondozásért, a  hősi temetési hely feletti rendelkezési és hozzájárulási joghoz, valamint 
a jubileumi centenáriumi katonai emlékmegőrzéshez kapcsolódó feladatokért felelős miniszteri biztossá nevezem ki.

 (2) A miniszteri biztos tevékenységét 2017. augusztus 1-jétől 2018. január 31-ig látja el.
 (3) A miniszteri biztos tevékenységét a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítja.

2. §  A miniszteri biztos a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) parlamenti államtitkárának a hadisírgondozással 
kapcsolatos ágazaton belüli feladatmegosztásról és az  első világháborúban életüket vesztett magyar katonák 
hadisírjainak és hősi emlékhelyeinek állapotfelmérésével, felújításával összefüggő pályázati tevékenységről szóló 
66/2016. (XII. 22.) HM utasításban meghatározott jogköreit nem érintően
a) koordinálja a  HM kegyeleti diplomáciával kapcsolatos feladatait, a  kétoldalú kormányközi hadisírgondozó 

egyezményekben meghatározott feladatok végrehajtását,
b) irányítja a  különböző történelmi korokban elhunyt magyar katonák és más nemzetek katonái hazánkban 

és külföldön fellelhető hadisírjainak gondozásával és kutatásával kapcsolatos feladatokat,
c) felügyeli a hadisírok gondozásával kapcsolatos adatbázisok feltöltését, szakszerű alkalmazását,
d) szakmailag felügyeli a további hadisírgondozó egyezmények, együttműködési megállapodások megkötésének 

előkészítését,
e) irányítja és felügyeli a külföldi hadszíntereken, hadifogolytáborokban és azok környékén eltemetett magyar 

katonák felkutatását,
f ) összehangolja a  katonai kegyelet, emlék- és hagyományőrzés területén a  civil szervezetekkel, egyházakkal, 

önkormányzatokkal és egyéb intézményekkel közösen folytatott tevékenységet,
g) együttműködik a  centenáriumi feladatokra kijelölt szervezetekkel a  Magyarországon és külföldön található 

hősi temetők és sírok, emlékhelyek számbavétele, gondozása, méltó állapotba hozása területén,
h) előkészíti és segíti a vonatkozó jogszabályokban a miniszter hősi temetőkkel és temetési helyekkel összefüggő 

kiemelt jogainak gyakorlását, és részt vesz e  tevékenységek végrehajtásához kötődő ellenőrzési feladatok 
ellátásában, együttműködik a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottsággal,
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i) az a)–h)  pont szerinti feladatkörökkel összefüggésben előkészíti a  szükséges kormányzati döntéseket, 
intézkedéseket, és ellátja a miniszter által meghatározott további feladatokat.

3. § (1) A miniszteri biztos a 2. § szerinti feladatköréhez kapcsolódó egyeztetéseken és tárgyalásokon képviseli a minisztert.
 (2) A  miniszteri biztos az  (1)  bekezdés szerinti kapcsolatfelvételről és az  általa tett intézkedésekről tájékoztatja 

a HM parlamenti államtitkárát, HM közigazgatási államtitkárát, valamint a Honvéd Vezérkar főnökét.

4. § (1) A miniszteri biztos a 2. § szerinti feladatainak ellátása érdekében a HM önálló szervezeti egységeivel (a továbbiakban: 
HM szerv) és valamennyi érintett honvédségi szervezettel közvetlen – a  parlamenti államtitkár alárendeltségébe 
tartozó HM szervek vonatkozásában a parlamenti államtitkár útján történő – kapcsolattartásra, egyeztetésre, adat 
és egyéb információ, illetve irat bekérésére jogosult.

 (2) A  miniszteri biztos az  (1)  bekezdéstől eltérően az  adatbázisok magánszemélyek által is közvetlenül igényelhető 
tartalmának vagy iratoknak bekérése esetén a  parlamenti államtitkár alárendeltségébe tartozó HM szervek 
vonatkozásában a parlamenti államtitkár egyidejű tájékoztatása mellett jogosult.

 (3) A  miniszteri biztos a  HM Nemzetközi Együttműködési Főosztályán keresztül együttműködik a  külföldön fellelhető 
katonai sírok és emlékhelyek feltárása, gondozása, nyilvántartása kapcsán a  külföldre akkreditált magyar katonai 
attasékkal.

 (4) A miniszteri biztos a több HM szerv feladatkörét érintő ügyben egyeztető értekezletet hívhat össze.

5. §  A miniszteri biztos a Ksztv. 38. § (6) bekezdésében meghatározott díjazásra és juttatásokra jogosult.

6. § (1) A miniszteri biztos tevékenységének ellátását – a Ksztv. 38. § (8) bekezdésére figyelemmel – a Miniszteri Kabinetben 
önálló szervezeti egységként működő, a miniszteri biztos által közvetlenül irányított titkárság segíti.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti titkárság személyi állománya
a) munkavégzését, szolgálatteljesítését közvetlenül a miniszteri biztos irányítja, és
b) részére egyéb feladat kizárólag a miniszteri biztos engedélyével adható.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti titkárságra a  Ksztv. 38.  § (8)  bekezdésére figyelemmel a  honvédelemről és a  Magyar 
Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 46/A. §-át 
megfelelően alkalmazni kell.

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

8. §  Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 5/2017. (II. 21.) HM utasítás.

9. §  A hadisírgondozással kapcsolatos ágazaton belüli feladatmegosztásról és az első világháborúban életüket vesztett 
magyar katonák hadisírjainak és hősi emlékhelyeinek állapotfelmérésével, felújításával összefüggő pályázati 
tevékenységről szóló 66/2016. (XII. 22.) HM utasítás
a) 2.  § nyitó szövegrészében a  „Parlamenti Államtitkári Titkárság” szövegrész helyébe a  „parlamenti 

államtitkárának” szöveg,
b) 2. § e) pont eb) alpontjában a „képviselői” szövegrész helyébe a „képviselői, valamint a kegyeleti diplomáciáért, 

a hadisírgondozásért, a hősi temetési hely feletti rendelkezési és hozzájárulási joghoz, valamint a  jubileumi 
centenáriumi katonai emlékmegőrzéshez kapcsolódó feladatokért felelős miniszteri biztos” szöveg,

c) 3. § d) pontjában és 8. § (1) bekezdésében a „magyar katonák hadisírjainak” szövegrész helyébe a   „katonák 
hadisírjainak” szöveg

lép.

  Dr. Simicskó István s. k.,
  honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter 42/2017. (VIII. 7.) HM utasítása  
a Magyar Honvédség vezetését biztosító ügyeleti és készenléti szolgálatok működéséről szóló  
20/2007. (HK 4.) HM utasítás módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja, továbbá 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 Magyar Honvédség vezetését biztosító ügyeleti és készenléti szolgálatok működéséről szóló 20/2007. (HK 4.) 
HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 4. §-a a következő o) ponttal egészül ki:
(Készenléti szolgálat:)
„o) Speciális Objektumok Készenléti Szolgálat (a továbbiakban: SOKSZ).”

2. §  Az Utasítás a 16/E. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
„Speciális Objektumok Készenléti Szolgálat
16/F. § (1) A HM VIF-en működő SOKSZ rendeltetése a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek 
biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása a speciális működési helyszíneken.
(2) A SOKSZ-ot a HM VIF Speciális Objektumok és Létfontosságú Infrastruktúra Osztály állományából egy fő hivatásos 
vagy szerződéses állományú katona heti váltásban látja el.
(3) A SOKSZ riasztása az MH KÜ által szolgálati telefonon keresztül történik.
(4) A SOKSZ ellátásával kapcsolatos követelményeket – különösen a SOKSZ feladatait, a SOKSZ-ot ellátó személyek 
vezénylésének, felkészülésének, eligazításának és a szolgálatteljesítési helyre történő beérkezésének rendjét – a HM 
VIF főosztályvezetője határozza meg.
(5) A HM VIF a szolgálatba vezényeltekről havi szolgálatvezénylést készít, amelyet a tárgyhónapot megelőző hónap 
20. napjáig megküld a HVK HDMCSF részére.”

3. §  Az Utasítás 16/E.  § (1)  bekezdés e)  pontjában a „Főosztályon” szövegrész helyébe a „Főosztályon (a továbbiakban: 
HM VIF)” szöveg lép.

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

  Dr. Simicskó István s. k.,
  honvédelmi miniszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 19/2017. (VIII. 7.) NFM utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 
38. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:

1. §  A központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdése alapján 2017. augusztus 1. napjától 2018. január 31. napjáig 
Kara Ákost miniszteri biztossá nevezem ki.

2. §  A miniszteri biztos az  egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet] 1.  melléklet 4.1.  pontjában 
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foglaltaknak megfelelően nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé minősített és a  Kormány 
a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő fejlesztéséhez kapcsolódó állami infrastruktúra megépítésére vonatkozó 
kötelezettségvállalásról szóló 1092/2014. (II. 28.) Korm. határozatával [a továbbiakban: 1092/2014. (II. 28.) 
Korm. határozat] támogatott Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő fejlesztése során
a) ellátja az  EU-támogatásra számot tartó, 2007. évi kezdésre ütemezett nagyprojektek előkészítésének 

költségvetési támogatásáról szóló 1067/2005. (VI. 30.) Korm. határozat által nevesített nagyprojekt kapcsán 
kötött támogatási szerződés szerint a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő építésének előkészítésével 
kapcsolatos koordinációs feladatokat;

b) összehangolja a  Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő fejlesztéséhez kapcsolódó állami infrastruktúra-
beruházást a befektetői betelepülések elősegítése érdekében.

3. §  A miniszteri biztos munkájába – a  Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő fejlesztésével kapcsolatos feladatok 
koordinációjának ellátásában – a MAHART Magyar Hajózási Zrt. (a továbbiakban: MAHART Zrt.), a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.), az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: ÉDUVIZIG), 
a  MÁV Magyar Államvasutak Zrt., a  Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (a továbbiakban: NIF Zrt.) és a  Központi 
Statisztikai Hivatal vezetőin keresztül az  intézmények munkatársait szakértői közreműködőként – a  szükséges 
mértékben – bevonhatja.

4. § (1) A  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által irányított, felügyelt központi költségvetési szervek és a  tulajdonosi 
joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok kötelesek a miniszteri biztost feladatának végrehajtásában segíteni, 
a rendelkezésükre álló szükséges információkat, dokumentációkat, szakértői segítséget, illetve eszközöket számára 
biztosítani.

 (2) A  más minisztériumok irányítása alatt álló – a  345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó – szervek 
vonatkozásában a szükséges egyeztetések lefolytatására a miniszteri biztos jogosult.

5. §  A miniszteri biztos feladatát – az 1092/2014. (II. 28.) Korm. határozatban foglaltak szerint – az MNV Zrt., a NIF Zrt., 
az ÉDUVIZIG, valamint a MAHART Zrt. bevonásával látja el.

6. §  A miniszteri biztos felügyeli, koordinálja a  KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 azonosító számú („Mosoni-Duna torkolati 
szakaszának vízszint rehabilitációja” című) nagyprojekt-javaslat jóváhagyásáról szóló 1162/2016. (IV. 5.) Korm. 
határozatban nevesített, KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 azonosító számú „Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint 
rehabilitációja” című nagyprojekt torkolati műtárgyának építését, megvalósítását.

7. §  A miniszteri biztost a Ksztv. 38. § (9) bekezdés a) pontja alapján díjazás és juttatás nem illeti meg.

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

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter



H I V A T A L O S  É R T E S Í T Ő 	 • 	 2017.	évi	38.	szám	 3971

II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

A külgazdasági és külügyminiszter 34/2017. (VIII. 7.) KKM közleménye  
a Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet közötti, az Egészségügyi Világszervezet 
Európai Regionális Bizottságának 2017. szeptember 11–14. között Budapesten, Magyarországon tartandó 
67. ülésszakának megszervezéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi LXXXV. törvény  
2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

A 2017. évi LXXXV. törvénnyel a Magyar Közlöny 2017. június 26-i 98. számában kihirdetett, a Magyarország Kormánya 
és  az  Egészségügyi Világszervezet közötti, az  Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Bizottságának 
2017.  szeptember 11–14. között Budapesten, Magyarországon tartandó 67. ülésszakának megszervezéséről szóló 
Megállapodás XII. Cikke az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésről:
„Ez a Megállapodás 30 naptári nappal azt követően lép hatályba, hogy a Világszervezethez a Kormány megerősítő 
írásbeli értesítése megérkezett arról, hogy a hatálybalépés belső követelményei teljesültek.”

A hatálybalépéshez szükséges belső jogi előírások teljesítésére vonatkozó, diplomáciai úton küldött értesítés 
kézhezvételének napja: 2017. július 10.
A Megállapodás hatálybalépésének napja: 2017. augusztus 9.

A fentiekre tekintettel, összhangban a  2017. évi LXXXV. törvény 5.  § (3)  bekezdésével megállapítom, hogy 
a  Magyarország Kormánya és az  Egészségügyi Világszervezet közötti, az  Egészségügyi Világszervezet Európai 
Regionális Bizottságának 2017. szeptember 11–14. között Budapesten, Magyarországon tartandó 67. ülésszakának 
megszervezéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi LXXXV. törvény 2. és 3. §-a 2017. augusztus 9-én, 
azaz kettőezer-tizenhét augusztus kilencedikén lép hatályba.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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IV. Egyéb közlemények

A nemzetgazdasági miniszter közleménye  
az Európai Bizottság SA. 48265. számú állami támogatási ügyben „A magyar sporttámogatási program 
kiterjesztése a röplabda sportra” címmel hozott jóváhagyó határozata meghozatala napjának 
megállapításáról 

Összhangban a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, 
a  támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) 
Korm.  rendelet 16. § (18) bekezdésével megállapítom, hogy az Európai Bizottság az „A magyar sporttámogatási 
program kiterjesztése a röplabda sportra” néven bejelentett intézkedést az SA. 48265. (2017/N) számú határozatával 
2017. július 17-én hagyta jóvá.

Budapest, 2017. július 31.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar pályázati felhívása  
önálló bírósági végrehajtói álláshelyek betöltésére

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 250. § (2) bekezdés 21. pontjában biztosított felhatalmazás alapján a Magyar 
Bírósági Végrehajtói Kar pályázatot ír ki a bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendeletnek a Magyar Bírósági 
Végrehajtói Kar egyes feladatairól, valamint egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 5/2016. (III. 8.) 
IM  rendelettel történt 2016. március 9-i módosításának hatálybalépését megelőző időpontban is meglévő, illetve a módosítás 
hatálybalépését követően létesített alábbi önálló bírósági végrehajtói álláshelyekre.

A pályázatok elbírálására az alábbi sorrendben kerül sor:

1. Barcsi Járásbíróság mellett működő egy fő,
2. Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság mellett működő egy fő, 
3. Budapesti XX–XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság mellett működő egy fő,
4. Budapest, Pesti Központi Kerületi Bíróság mellett működő egy fő,
5. Budapest, Pesti Központi Kerületi Bíróság mellett működő egy fő,
6. Hatvani Járásbíróság mellett működő egy fő,
7. Kaposvári Járásbíróság mellett működő egy fő, 
8. Kazincbarcikai Járásbíróság mellett működő egy fő,
9. Körmendi Járásbíróság mellett működő egy fő, 

10. Mátészalkai Járásbíróság mellett működő egy fő,
11. Mátészalkai Járásbíróság mellett működő egy fő,
12. Mohácsi Járásbíróság mellett működő egy fő,
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13. Monori Járásbíróság mellett működő egy fő,
14. Nagykanizsai Járásbíróság mellett működő egy fő,
15. Nagykőrösi Járásbíróság mellett működő egy fő, 
16. Orosházi Járásbíróság mellett működő egy fő, 
17. Ózdi Járásbíróság mellett működő egy fő,
18. Szegedi Járásbíróság mellett működő egy fő,
19. Szekszárdi Járásbíróság mellett működő egy fő,
20. Tamási Járásbíróság mellett működő egy fő.

A pályázatot a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar Hivatali szervének (1146 Budapest, Cházár András u. 13.) papír alapon, 
eredetben, postai úton kell megküldeni, vagy a Kar Hivatala vezetőjének titkárságán – munkaidőben – személyesen, 
zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon jól látható helyen fel kell tüntetni: „Végrehajtói álláshely pályázat”. 
A pályázati határidő utolsó napján postára adott, a kari meghallgatás napjáig beérkezett pályázatokat határidőben 
beadottnak kell tekinteni. A pályázaton a Kar Hivatali szerve feltünteti a beérkezésének napját.
A pályázat benyújtásának határideje a hirdetménynek a Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő 30. nap.

Az állás betöltéséhez szükséges törvényi feltételek:
– magyar állampolgárság,
– a 24. életév betöltése,
– az országgyűlési képviselők választásán való választhatóság,
– egyetemi jogi végzettség,
– végrehajtói szakvizsga,
– kétéves bírósági végrehajtó-helyettesi gyakorlat.

Nem nevezhető ki végrehajtóvá az, akivel szemben a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 
(a továbbiakban: Vht.) 233. § (2) bekezdés a)–i) pontja szerinti kizáró ok áll fenn.
Jogi szakvizsgával rendelkező személynek a kinevezéséhez csak magyar állampolgárságot, a 24. életéve betöltését és 
a választhatóságot, továbbá azt kell igazolni, hogy vele szemben a Vht. 233. § (2) bekezdés a)–i) pontjaiban 
meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a Vht. 234/B. §-a alapján a kinevezési feltételek fennállását igazoló okiratok eredeti példányát vagy hiteles 

másolatát,
– a pályázat elbírálása során a bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet 2. számú 

melléklete alapján figyelembe venni kért tények és adatok fennállását igazoló okiratok eredeti példányát vagy 
hiteles másolatát,

– a pályázó személyes adatait és rövid úton történő elérhetőségét (elektronikus levélcím, telefaxszám) is tartalmazó 
részletes szakmai önéletrajzot,

– a vagyonnyilatkozat tételének vállalására és az összeférhetetlenségnek a kinevezés esetére vállalt megszüntetésére 
vonatkozó nyilatkozatot,

– a pályázó köztartozás-mentességének igazolására szolgáló okiratot.

A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg hatósági bizonyítvánnyal igazolnia kell, hogy vele szemben 
a Vht. 233. § (2) bekezdés a)–d) és i) pontjaiban meghatározott körülmény nem áll fenn.

Nem kell csatolni a pályázathoz a Kar Hivatali szervének nyilvántartásában kezelt adatot igazoló okiratot, a bírósági 
végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet szerint kiadott bírósági végrehajtói oklevél számának 
a  pályázatban történő feltüntetése esetén a bírósági végrehajtói oklevelet, valamint a pályázat benyújtásának 
időpontjában önálló bírósági végrehajtó-helyettesként működő pályázónak a magyar állampolgárságát és 
a választhatóságát igazoló iratot.

A szolgálati hely betöltésével a Vht. 240/A. § (1) bekezdése alapján az újonnan kinevezett végrehajtó köteles 
a folyamatban lévő és a befejezett ügyek iratainak átvételére.
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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: Köves Béla ügyvezető.

A pályázati eljárásban hiánypótlásra való felhívásnak és hiánypótlásnak nincs helye. A hiányosan vagy késve benyújtott 
pályázatot a Kar Hivatali szerve érvénytelennek tekinti, és azt érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

A pályázat részeként benyújtandó mellékletekről bővebb információ az alábbi linken érhető el:
ht tp://ww w.mbv k.h u/gy ik_vhall asok.html

  Dr. Petrik Béla s. k.,
  Magyar Bírósági Végrehajtói Kar 
  hivatalvezető


	I.	Utasítások
	A Miniszterelnökséget vezető miniszter 29/2017. (VIII. 7.) MvM utasítása 
a közpénzekkel való felelős gazdálkodásra kötelezett szervezetekre vonatkozó különös reklám-közzétételi szabályokkal kapcsolatos hatósági eljárás lefolytatásáról
	Az emberi erőforrások minisztere 36/2017. (VIII. 7.) EMMI utasítása 
miniszteri biztos kinevezéséről
	Az emberi erőforrások minisztere 37/2017. (VIII. 7.) EMMI utasítása 
miniszteri biztos kinevezéséről
	Az emberi erőforrások minisztere 38/2017. (VIII. 7.) EMMI utasítása 
miniszteri biztos kinevezéséről
	Az emberi erőforrások minisztere 39/2017. (VIII. 7.) EMMI utasítása 
miniszteri biztos kinevezéséről
	A honvédelmi miniszter 41/2017. (VIII. 7.) HM utasítása 
miniszteri biztos kinevezéséről
	A honvédelmi miniszter 42/2017. (VIII. 7.) HM utasítása 
a Magyar Honvédség vezetését biztosító ügyeleti és készenléti szolgálatok működéséről szóló 
20/2007. (HK 4.) HM utasítás módosításáról
	A nemzeti fejlesztési miniszter 19/2017. (VIII. 7.) NFM utasítása 
miniszteri biztos kinevezéséről

	II.	Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
	A külgazdasági és külügyminiszter 34/2017. (VIII. 7.) KKM közleménye 
a Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet közötti, az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Bizottságának 2017. szeptember 11–14. között Budapesten, Magyarorszá

	IV.	Egyéb közlemények
	A nemzetgazdasági miniszter közleménye 
az Európai Bizottság SA. 48265. számú állami támogatási ügyben „A magyar sporttámogatási program kiterjesztése a röplabda sportra” címmel hozott jóváhagyó határozata meghozatala napjának megállapításáról 
	A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar pályázati felhívása 
önálló bírósági végrehajtói álláshelyek betöltésére


		2017-08-07T17:23:00+0200
	Budapest
	A digitális aláírás a NetLock Kft. PDF Signo termékével készült.




