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Kormányrendeletek

A Kormány 43/2014. (II. 25.) Korm. rendelete
egyes közszolgálati és szolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
az 1. § és a 2. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 17. pont
b) alpontjában,
a 3. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 3. pont d) alpontjában,
a 4. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontjában,
az 5. § tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. §
(1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a a következő
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó
vizsgázó számára a közigazgatási szakvizsga teljesítése 30 tanulmányi pontot ér.”
(2) Az R1. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A szakvizsga mindaddig ismételhető, amíg a vizsgázó eredményes szakvizsgát nem tesz. Ismétlővizsgát csak
az eredménytelen szakvizsgarészből kell tenni. Ha az első eredménytelen szakvizsgarésztől számított két éven belül
az ismétlővizsga nem eredményes, akkor a vizsgát mindkét tárgyból meg kell ismételni. Az ismétlővizsgáról külön
jegyzőkönyvet kell kiállítani.”
(3) Az R1. 6. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A szakvizsga díját – a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet hatálya
alá nem tartozó vizsgázó esetében – a munkáltató közigazgatási szerv a vizsgaszervező által a jelentkezettek
számának alapulvételével kiállított számla alapján utólag fizeti meg.
(3) A szakvizsga díját a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet hatálya
alá tartozó vizsgázó esetében a munkáltató a továbbképzési hozzájárulás keretében, a továbbképzési hozzájárulásra
vonatkozó szabályok szerint fizeti meg az NKE részére. Az NKE a továbbképzési hozzájárulásból a közigazgatási
szakvizsga díját a jelentkezők számának alapulvételével évi két alkalommal, tárgyév június 30-ig (I. félév) és
november 30-ig (II. félév) fizeti meg a vizsgaszervező fővárosi és megyei kormányhivatalok részére.
(4) A szakvizsga díját a központi költségvetés részben vagy egészben átvállalhatja. Ha a szakvizsga díját a központi
költségvetés biztosítja, az összegek átutalása a teljesítést követően történik.”
(4) Az R1. 6. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az ismétlővizsga díja megegyezik a szakvizsga díjának tíz százalékával. Az ismétlővizsga díja a munkáltatót
terheli. A munkáltató az ismétlővizsga díját – döntésétől függően – átháríthatja a vizsgázóra.
(8) Amennyiben a vizsgázó vizsgája eredményes, de minősítésén javítani kíván – munkáltatója hozzájárulásával –
javítóvizsgát tehet. A javítóvizsga díja megegyezik a szakvizsga díjának tíz százalékával, amelyet a javítóvizsgára
jelentkező vizsgázó visel.”
(5) Az R1. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

(1) A közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 9. §
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Vizsgabiztos a vizsgaszervező által megbízott, és az NKE által felkészített, legalább középfokú végzettségű
személy lehet. A vizsgabiztos nem működhet közre a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli
hozzátartozójának (ideértve bejegyzett élettársát is) a vizsgáztatásában, továbbá olyan esetekben, amelyekben
tőle az elfogulatlan vizsgáztatás egyébként nem várható el. Az összeférhetetlenséget haladéktalanul jelenteni kell
a vizsgaszervezőnek.”
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(2) Az R2. 21. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A vizsgáztató bizottság elnöke és tagja nem lehet)
„a) a vizsgázó Ptk. szerinti közeli hozzátartozója (ideértve bejegyzett élettársát is),”
(3) Az R2. 21. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A vizsgabiztos a vizsgaszervező által megbízott, legalább középfokú végzettségű személy lehet.
A vizsgabiztos nem működhet közre a Ptk. szerinti közeli hozzátartozójának (ideértve bejegyzett élettársát is)
a vizsgáztatásában, továbbá olyan esetekben, amelyekben tőle az elfogulatlan vizsgáztatás egyébként nem várható
el. Az összeférhetetlenséget haladéktalanul jelenteni kell a vizsgaszervezőnek.”
3. §

(1) A tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R3.) 27. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A kihelyezett a jogosulatlanul felvett ellátmánypótlékot a Kttv. szerinti késedelmi kamattal növelt összegével
köteles visszafizetni.”
(2) Az R3. 28. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Ha a kihelyezett az ellátmányelőleget és a munkáltatói kölcsönt a külszolgálat befejezésétől számított 30
napon belül nem fizeti vissza, a kihelyező szerv jogosult a késedelmes napokra a Kttv. szerinti késedelmi kamatot
felszámítani. Amennyiben a külszolgálat a kihelyezett önhibáján kívül fejeződik be az ellátmányelőleg és
a munkáltatói kölcsön visszafizetése előtt, a törlesztésre a kihelyező szerv szabályzatának megfelelően a fentieknél
kedvezőbb feltételeket állapíthat meg.”

4. §		
A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi
irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre,
valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete
a 2. melléklet szerint módosul.
5. §		
A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint
a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012.
(IX. 28.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A rendészeti alapvizsgára kötelezett felkészítési díját, első alkalommal a vizsgadíját, a felmerülő szállás- és
utazási költségét, valamint a rendészeti szakvizsgára kötelezett felmerülő szállás- és utazási költségét az őt
foglalkoztató szerv biztosítja. A rendészeti szakvizsgára kötelezett felkészítési díját, első alkalommal a vizsgadíját
a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési
rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet hatálya alá
tartozó vizsgázó esetében a foglalkoztató a továbbképzési hozzájárulás keretében, a továbbképzési hozzájárulásra
vonatkozó szabályok szerint fizeti meg a központi szerv részére.”
6. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(2) A 2–4. § 2014. március 15-én lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 43/2014. (II. 25.) Korm. rendelethez
1. Az R1. 1. számú mellékletének 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. A jelentkezési lapot a munkáltató – a választott vizsgaidőszakot megelőzően két hónappal a tantárgyválasztást,
valamint a közigazgatási gyakorlatot igazoló záradék aláírása után – megküldi a vizsgaszervezőnek.”
2. Az R1. 1. számú mellékletének 7–9. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7. A vizsgaszervező a vizsgát követően tájékoztatja a vizsgázót a vizsga adott vizsgatárgyából vizsgarészenként
elért eredményéről. Ha a vizsga bármely vizsgarészből eredménytelen, külön értesítésben a vizsgázó tájékoztatást
kap az ismétlővizsga napjáról, kezdési időpontjáról, helyéről.
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8. Ha a vizsgázó a szakvizsgaszervező által megjelölt napon nem kíván ismétlővizsgát tenni, akkor azt az értesítés
kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül írásban közölnie kell a vizsgaszervezővel. Egyúttal meg kell jelölnie
azt a vizsgaidőszakot, amikor – munkáltatója egyetértésével – ismétlővizsgára bocsátását kéri.
9. A halasztás vagy igazolatlan távolmaradás esetén a vizsga új időpontjának meghatározásáról a vizsgaszervező
dönt. A vizsgáról igazolatlan távolmaradás következménye az ismétlővizsgára utasítás.”
3. Az R1. 1. számú melléklet 2. számú függeléke „Jegyzőkönyv a közigazgatási szakvizsga kötelező vizsgatárgy
részéből” címének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A kötelező tárgyi vizsga (ismétlővizsga, javítóvizsga) időpontja: ....... év .................... hó ........ nap”
4. Az R1. 1. számú melléklet 2. számú függeléke „Jegyzőkönyv a közigazgatási szakvizsga választott vizsgatárgy
részéből” címének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A választott tárgyi vizsga (ismétlővizsga, javítóvizsga) időpontja: ....... év .................... hó ........ nap”

2. melléklet a 43/2014. (II. 25.) Korm. rendelethez
A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi
irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre,
valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet
6. pont 6.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Kiegészítő információk (kitöltése nem kötelező)]
„
6.2

Tagság egyéb szervezetben (a polgári
perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó
szervezetben, társadalmi vagy civil szervezetben,
köztestületben, alapítvány kuratóriumában),
(társaság megnevezése, tagság kezdete, vége,
tisztség megnevezése)
”

A Kormány 44/2014. (II. 25.) Korm. rendelete
a szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó
szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről szóló
141/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről,
valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről szóló 141/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés 4. és 12. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában:)
„4. fogyasztó: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó,”
„12. vállalkozás: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott vállalkozás,”
2. §		
Az R. 13. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„13. § (1) A vállalkozás a fogyasztó számára a 9–11. § alapján elállásra nyitva álló határidő lejárta előtt a fogyasztótól
fizetést vagy kötelezettségvállalást, így különösen előleget, biztosítékot, számlán lévő pénz zárolását, kifejezett
tartozás-elismerést, semmilyen jogcímen nem követelhet és nem fogadhat el.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom kiterjed minden olyan fizetésre és kötelezettségvállalásra, amelyet
a fogyasztó a vállalkozással kötött szerződéssel kapcsolatban bármilyen jogcímen harmadik személy részére teljesít.”
3. §		
Az R. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. § (1) A fogyasztóval viszontértékesítési szerződést kötő vállalkozás a viszontértékesítési szerződés tárgyát
képező szerződés megkötéséig vagy a viszontértékesítési szerződés egyéb okból történő megszűnéséig
a fogyasztótól fizetést vagy kötelezettségvállalást, így különösen előleget, biztosítékot, számlán lévő pénz zárolását,
kifejezett tartozás-elismerést, semmilyen jogcímen nem követelhet és nem fogadhat el.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom kiterjed minden olyan fizetésre és kötelezettségvállalásra, amelyet
a fogyasztó a viszontértékesítési szerződéssel kapcsolatban bármilyen jogcímen harmadik személy részére teljesít.”
4. §

(1)
(2)
(3)
(4)

Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
Az R. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
Az R. 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

5. §		
Ez a rendelet 2014. március 15-én lép hatályba.
6. §		
Ez a rendelet a szálláshelyek időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre, ezek
viszontértékesítésére és cseréjére vonatkozó szerződések egyes szempontjai tekintetében a fogyasztók védelméről
szóló, 2009. január 14-i 2008/122/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 44/2014. (II. 25.) Korm. rendelethez
Az R. 1. mellékletének 7.1.2. mezője helyébe a következő mező lép:
(7.)

(Általános tájékoztatás az elállási jogról és a jog- és fórumválasztásról)
(7.1.)

(Elállási jog)
(7.1.2.)

A vállalkozás a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló határidő lejárta előtt
a fogyasztótól fizetést vagy kötelezettségvállalást, így különösen előleget, biztosítékot,
számlán lévő pénz zárolását, kifejezett tartozás-elismerést, semmilyen jogcímen
nem követelhet és nem fogadhat el. A tilalom kiterjed minden olyan fizetésre és
kötelezettségvállalásra, amelyet a fogyasztó a szálláshely időben megosztott használati
jogára vonatkozó szerződéssel kapcsolatban bármilyen jogcímen harmadik személy
részére teljesít.
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2. melléklet a 44/2014. (II. 25.) Korm. rendelethez
1. Az R. 2. mellékletének 3.1. mezője helyébe a következő mező lép:
(3.)

(Az ellenérték)
(3.1.)

A jogok megszerzéséért egy összegben vagy időszakonként visszatérően járó, illetve rendszeresen
fizetendő ellenérték, ideértve a kapcsolódó szolgáltatásokhoz való hozzájutásért teljesítendő
ellenértéket is.

2. Az R. 2. mellékletének 6.1.2. mezője helyébe a következő mező lép:
(6.)

(Általános tájékoztatás az elállási jogról és a jog- és fórumválasztásról)
(6.1.)

(Elállási jog)
(6.1.2.)

A vállalkozás a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló határidő lejárta előtt
a fogyasztótól fizetést vagy kötelezettségvállalást, így különösen előleget, biztosítékot,
számlán lévő pénz zárolását, kifejezett tartozás-elismerést, semmilyen jogcímen
nem követelhet és nem fogadhat el. A tilalom kiterjed minden olyan fizetésre és
kötelezettségvállalásra, amelyet a fogyasztó a hosszú távra szóló üdülési termékekre
vonatkozó szerződéssel kapcsolatban bármilyen jogcímen harmadik személy részére
teljesít.

3. melléklet a 44/2014. (II. 25.) Korm. rendelethez
Az R. 3. mellékletének 5.1.2. mezője helyébe a következő mező lép:
(5.)

(Általános tájékoztatás az elállási jogról és a jog- és fórumválasztásról)
(5.1.)

(Elállási jog)
(5.1.2.)

A fogyasztóval viszontértékesítési szerződést kötő vállalkozás a viszontértékesítési
szerződés tárgyát képező szerződés megkötéséig vagy a viszontértékesítési szerződés
egyéb okból történő megszűnéséig a fogyasztótól fizetést vagy kötelezettségvállalást,
így különösen előleget, biztosítékot, számlán lévő pénz zárolását, kifejezett tartozáselismerést, semmilyen jogcímen nem követelhet, és nem fogadhat el. A tilalom kiterjed
minden olyan fizetésre és kötelezettségvállalásra, amelyet a fogyasztó bármilyen
jogcímen a viszontértékesítési szerződéssel kapcsolatban harmadik személy részére
teljesít.
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4. melléklet a 44/2014. (II. 25.) Korm. rendelethez
Az R. 4. mellékletének 6.1.2. mezője helyébe a következő mező lép:
(6.)

(Általános tájékoztatás az elállási jogról és a jog- és fórumválasztásról)
(6.1.)

(Elállási jog)
(6.1.2.)

A vállalkozás a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló határidő lejárta előtt
a fogyasztótól fizetést vagy kötelezettségvállalást, így különösen előleget, biztosítékot,
számlán lévő pénz zárolását, kifejezett tartozás-elismerést semmilyen jogcímen
nem követelhet és nem fogadhat el. A tilalom kiterjed minden olyan fizetésre és
kötelezettségvállalásra, amelyet a fogyasztó a csereszerződéssel kapcsolatban
bármilyen jogcímen harmadik személy részére teljesít.
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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 13/2014. (II. 25.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak,
közalkalmazottainak és a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek fogászati ellátással, valamint
szemüvegkészítéssel kapcsolatos költségeinek megtérítéséről, illetve támogatásban részesítéséről szóló
11/2013. (IV. 23.) ВМ rendelet módosításáról
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) és s) pontjában és a fegyveres szervek
hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 11. és 18. pontjában
kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), e), n) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket
rendelem el:
1. §		
A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak, közalkalmazottainak
és a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek fogászati ellátással, valamint szemüvegkészítéssel
kapcsolatos költségeinek megtérítéséről, illetve támogatásban részesítéséről szóló 11/2013. (IV. 23.) ВМ rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„c) alapellátó orvos: a belügyi szerv foglalkozás-egészségügyi orvosa.”
2. §		
A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A belügyi szervek hivatásos állományú tagjai (a továbbiakban: hivatásos állomány tagja) és a Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatal kivételével a belügyi szervek közalkalmazottai (a továbbiakban: közalkalmazott) e rendelet
alapján
a) fogászati ellátással,
b) a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.)
EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) 2. § d) pontjában meghatározott szemüveg (a továbbiakban:
képernyős szemüveg) készítésével, és
c) a képernyős szemüveggel történő ellátásba nem tartozó, látásjavító szemüveg, kontaktlencse (a továbbiakban:
látásjavító szemüveg vagy kontaktlencse) készítésével
kapcsolatos költségtérítésre jogosultak.”
3. §		
A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hivatásos állomány tagja és a közalkalmazott fogászati költségeinek megtérítése iránti 1. melléklet szerinti
kérelmét az állományilletékes parancsnoknál vagy a belügyi szerv munkáltatói jogkört gyakorló vezetőjénél
terjesztheti elő. A kérelemhez mellékelni kell a fogászati szűrővizsgálaton való részvételről kiállított igazolást,
a fogászati ellátást végző orvos igazolását az elvégzett beavatkozásról, valamint a belügyi szerv nevére és címére
kiállított, a hivatásos állomány tagja vagy a közalkalmazott nevével ellátott, a beavatkozás szerint részletezett
számlát.”
4. §

(1) A Rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Ha az alapellátó orvos által végzett látásvizsgálat eredményeként a hivatásos állomány tagja vagy
a közalkalmazott részére képernyős szemüveget kell biztosítani, az alapellátó orvos az EüM rendelet
1. számú melléklete szerinti beutalóval szemészeti szakvizsgálatra utalja be a hivatásos állomány tagját vagy
a közalkalmazottat.
(2) A szemészeti szakvizsgálat eredményeként meghatározott képernyős szemüveget a hivatásos állomány tagja,
illetve a közalkalmazott készítteti el. A szemüvegkészítés költségeinek megtérítésére irányuló 1. melléklet szerinti
kérelemhez csatolni kell a belügyi szerv nevére és címére kiállított, a hivatásos állományú vagy a közalkalmazott
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nevével ellátott, a szemüveg lencse és a keret árát külön-külön feltüntető részletes számlát, valamint az alapellátó
orvos által a képernyős szemüveg viselésének indokoltságáról szóló igazolást.”
(2) A Rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A képernyős szemüveg esetében a szemüveg lencse, a becsiszolás, a felületkezelés és az optikai szolgáltatások
teljes ára, valamint a keret árából az illetményalap 10%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb mindösszesen
az illetményalap 150%-ának megfelelő összeg téríthető meg. A költségtérítési igény legfeljebb kétévente
terjeszthető elő. A kifizetés tekintetében a 4. § (2) bekezdésének rendelkezései irányadóak.”
5. §		
A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § Ha a hivatásos állomány tagja vagy a közalkalmazott egyidejűleg készíttet látásjavító szemüveget és képernyős
szemüveget is, és azt egy szemüveg lencsébe csiszoltan készítteti el, feltéve, hogy az alapellátó orvos mind a kettő
szemüveg viselésének indokoltságát igazolja, akkor az elkészített szemüveg költségtérítésekor a képernyős
szemüvegre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.”
6. §		
A Rendelet 6. § (2) bekezdésében a „kérelmét” szövegrész helyébe az „1. melléklet szerinti kérelmét” szöveg lép.
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
8. §		
Hatályát veszti a Rendelet
a)
3. § (1) bekezdése és
b)
3. § (3) bekezdésében az „– az (1) bekezdésben meghatározott korlátozással –” szövegrész.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

Az emberi erőforrások minisztere 12/2014. (II. 25.) EMMI rendelete
a Levéltári Kollégiumról és a levéltári szakfelügyeletről szóló 7/2002. (II. 27.) NKÖM rendelet módosításáról
A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján,
a 10. § tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
100. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A Levéltári Kollégiumról és a levéltári szakfelügyeletről szóló 7/2002. (II. 27.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: R.)
1. § (1) bekezdésének felvezető szövege és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Levéltári Kollégium (a továbbiakban: Kollégium) szakmai testület, amely feladatkörében”
„d) véleményezi az Ltv. 17. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott módszertani ajánlások és egyéb
segédanyagok tervezetét;”
2. §		
Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A Kollégium elnökből és kilenc tagból áll. A Kollégium elnöki feladatait – hivatalból – a Magyar Nemzeti
Levéltár főigazgatója látja el.
(2) A Kollégium három tagját a miniszter kiemelkedő levéltári tudással rendelkező személyek közül közvetlenül,
öt tagját az egyesületként működő szakmai szervezetek együttes jelölése alapján, egy tagját pedig a köziratok
kezelésének szakmai irányításáért felelős miniszternek a köziratok kezelése terén kimagasló szakismerettel
rendelkező személyek köréből tett javaslatára bízza meg.”
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3. §		
Az R. 4. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A Kollégium akkor határozatképes, ha az ülésen az elnök és legalább hat tag jelen van.
(4) A Kollégium állásfoglalását szavazattöbbséggel alakítja ki. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.”
4. §		
Az R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) A Kollégium tagjainak megbízása öt évig tart. A megbízás meghosszabbítható.
(2) A Kollégium elnöke és tagjai megbízatásukkal összefüggésben ténylegesen felmerült és igazolt útiköltségeik
megtérítésére a működési szabályzatban foglaltak szerint jogosultak.”
5. §		
Az R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Kollégium éves tevékenységéről a következő év január 31-éig jelentést készít, azt megküldi a miniszternek,
valamint a Magyar Nemzeti Levéltár honlapján nyilvánosságra hozza.”
6. §		
Az R. 8. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A miniszter bízza meg
a) a Kollégium javaslata alapján a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló
törvény alapján a Magyar Nemzeti Levéltár által nyilvántartásba vett levéltárak levéltárosai közül a vezető
szakfelügyelőt,
b) a vezető szakfelügyelő és a Kollégium egyeztetett javaslata alapján – a levéltárak meghatározott típusaira szóló
ellenőrzési jogosítvánnyal – a szakfelügyelőket.
(3) A szakfelügyelői megbízás feltétele
a) vezető szakfelügyelő esetében szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, és levéltári szakterületen
eltöltött legalább 15 éves szakmai gyakorlat,
b) szakfelügyelő esetében szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, és levéltári szakterületen eltöltött
legalább 10 éves szakmai gyakorlat.
(4) A szakfelügyelő nem folytathat vizsgálatot olyan levéltárban, amellyel közalkalmazotti vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban áll, kivéve, ha a Magyar Nemzeti Levéltárral áll közalkalmazotti jogviszonyban.
A Magyar Nemzeti Levéltárral közalkalmazotti jogviszonyban álló szakfelügyelő nem folytathat vizsgálatot a Magyar
Nemzeti Levéltár azon tagintézményében, amelyben kinevezési okirata értelmében munkáját végzi.”
7. §		
Az R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § (1) A vezető szakfelügyelő és a szakfelügyelők megbízása öt évig tart. A megbízás meghosszabbítható.
(2) A vezető szakfelügyelő, a szakfelügyelők és az ellenőrzésbe esetenként bevont szakértők ténylegesen felmerült
és igazolt úti- és szállásköltségeik megtérítésére jogosultak, továbbá tiszteletdíjban részesülnek a működési
szabályzatban foglaltak szerint.”
8. §		
Az R. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (1) A Kollégium és a levéltári szakfelügyelet működtetéséhez szükséges személyi, tárgyi és technikai
feltételekről, valamint a felmerülő költségek kifizetéséről – a miniszter e célra rendelkezésére bocsátott éves
költségvetési előirányzat terhére – a Magyar Nemzeti Levéltár gondoskodik.
(2) E rendeletnek a Levéltári Kollégiumról és a levéltári szakfelügyeletről szóló 7/2002. (II. 27.) NKÖM rendelet
módosításáról szóló 12/2014. (II. 25.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 5. § (1) bekezdését és
a 13. § (1) bekezdését a Módr. hatálybalépését követően létrejött megbízásoknál kell alkalmazni.”
9. §		
Az R.
a)
1. § (2) bekezdésében az „a)–d) pontjában” szövegrész helyébe az „a)–b) pontjában”,
b)
1. § (3) bekezdésében az „az oktatási és kulturális miniszter” szövegrész helyébe az „a kultúráért felelős
miniszter”,
c)
4. § (2) bekezdésében a „szervezeti és működési szabályzat” szövegrész helyébe a „működési szabályzat”,
d)
14. § (3) bekezdésében a „három év” szövegrész helyébe az „öt év”
szöveg lép.
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10. §		
A muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 2/2010. (I. 14.) OKM rendelet 11. § (2) bekezdésének
b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A kérelemhez csatolni kell)
„b) a fenntartó egyházi jogi személy esetén a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak,
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény (a továbbiakban: Ehtv.) szerint nyilvántartásba vett
egyházi jogi személy nyilvántartásba vett adatairól szóló egy hónapnál nem régebbi igazolást,
c) az Ehtv. szerint nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy fenntartó esetén a jogi személyiségének
igazolására jogosult felettes egyházi jogi személy nyilvántartásba vételéről szóló igazolást és a belső egyházi jogi
személy jogi személyiségéről az Ehtv. 16. § (2) bekezdése szerinti igazolást,”
11. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
		
		

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 10/2014. (II. 25.) KIM rendelete
a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet módosításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 30. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §

(1) A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (a továbbiakban: Jszr.) 79. §-a a következő
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A jogszabály tervezetében a hatályba léptető rendelkezés hatálybalépését nem lehet önállóan meghatározni.
Az ilyen jogszabályi rendelkezésnek a hatályba léptető rendelkezés hatálybalépését meghatározó részében történő
végrehajtását a jogszabály egészének hatálybalépését meghatározó rendelkezés kizárja.”
(2) A Jszr. 79. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Hatályba léptető rendelkezésben)
„b) jogszabály melléklete, mellékletének szerkezeti egysége és a 36. § (2) bekezdés a)–h) pontja szerinti szerkezeti
egysége vagy”
(hatálybalépéséről lehet rendelkezni.)

2. §		
A Jszr. 101. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A melléklet módosítására utaló módosító rendelkezést és a jogszabály tervezetének a melléklet módosítását
tartalmazó mellékletét azonos időpontban kell hatályba léptetni.”
3. §		
A Jszr. Hatodik Része a következő 146. §-sal egészül ki:
„146. § E rendeletnek a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet módosításáról szóló
10/2014. (II. 25.) KIM rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2014. február 25-én, illetve az ezt követően hatályba
lépett jogszabályok tekintetében kell alkalmazni.”
4. §		
Ez a rendelet 2014. február 25-én 19 órakor lép hatályba.
		
		

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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A külügyminiszter 2/2014. (II. 25.) KüM rendelete
a külügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi
CXIII. törvény 81. § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 114. §-ában meghatározott feladatkörömben
eljárva, 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. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. A honvédelmi feladatok végrehajtásának egységes rendje
1. §		
A Külügyminisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honvédelmi feladatok végrehajtásának koordinálására kijelölt
szervezeti egysége
a)
felügyeli az ágazat részére megállapított honvédelmi feladatok teljesítését, a külügyminiszter által irányított
Magyar Külügyi Intézet, a külképviseletek, a konzuli szolgálat (a továbbiakban együtt: külügyi szervek)
honvédelmi feladatairól szóló okmányok (a továbbiakban: honvédelmi intézkedési terv) összeállítását,
felülvizsgálatát, módosítását,
b)
koordinálja a minisztérium válságkezelési gyakorlatokon, valamint az egyéb honvédelmi gyakorlatokon való
részvételét,
c)
közreműködik az ágazati védelmi tervezés rendszerének kialakításában, működtetésében, a gazdaságfelkészítés
rendszerében, valamint a meghagyással kapcsolatos feladatokban,
d)
összehangolja a külügyi szervek ágazati honvédelmi feladatait,
e)
összehangolja a külügyi szervek és a védelmi igazgatási szervek együttműködését, a NATO képességcsomag
összeállításával és befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos külügyi ágazati feladatokat,
f)
koordinálja a minisztériumon belül a polgári veszélyhelyzeti tervezésre vonatkozó, a nemzetközi
szervezetekben képviselendő nemzeti álláspont kialakítását.
2. §		
A külügyi szerv a honvédelmi feladatai teljesítése során
a)
támogatja a Magyar Honvédséget és a szövetséges fegyveres erőket egyes diplomáciai jellegű feladatok
végrehajtásában,
b)
végrehajtja a befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos feladatait,
c)
részt vesz a fegyveres összeütközések időszakában végrehajtandó polgári védelmi feladatok ellátásában,
d)
együttműködik a védelmi igazgatás szerveivel a honvédelmi feladatok ellátásában, továbbá honvédelmi
intézkedési tervet készít.

2. A honvédelmi intézkedési terv
3. §

(1) A külügyi szerv vezetője által felterjesztett honvédelmi intézkedési tervet a külügyminiszter hagyja jóvá.
(2) A honvédelmi intézkedési terv tartalmazza a külügyi szerv különleges jogrend bevezetésének időszakára vonatkozó,
a honvédelmi feladatok ellátását rendkívüli körülmények között is biztosító, a személyi és anyagi erőforrásokra is
kiterjedő működési szabályokat.
(3) A honvédelmi intézkedési terv a külügyi szerv sajátosságainak megfelelő – a működési szabályokról rendelkező –
szöveges részből, valamint – a személyi és anyagi erőforrásokat bemutató – mellékletekből áll.
(4) A honvédelmi intézkedési terv rendszeres felülvizsgálatáról és szükség szerinti módosításáról, a módosítás
jóváhagyásra történő felterjesztéséről a külügyi szerv vezetője gondoskodik.
(5) A külügyi szerv vezetője gondoskodik arról, hogy
a)
a honvédelmi intézkedési terv végrehajtásában részt vevő személyi állomány a tervet megismerje, valamint
begyakorolja, továbbá
b)
a honvédelmi intézkedési terv végrehajtását biztosító erők és eszközök rendelkezésre álljanak.
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3. A külügyi szervek válságreagálási intézkedésekkel összefüggő ágazati feladatai
4. §

(1) A külügyminiszter ágazati felelősként irányítja a Nemzeti Intézkedések Gyűjteményében meghatározott, külügyi
vonatkozású válságreagálási intézkedések bevezetésével összefüggő feladatok végrehajtását, így a menekültügy,
a válságövezetből való kimenekítés, a határátlépés, a külföldre utazás és beutazás és a polgári veszélyhelyzeti
tervezés bevezetésével összefüggő feladatokat.
(2) A külügyi vonatkozású válságreagálási intézkedések elrendelését követően azok végrehajtását a minisztérium
biztonsági, informatikai és távközlési feladatokat ellátó szervezeti egysége a konzuli feladatokat ellátó szervezeti
egységgel együttműködésben koordinálja.
(3) A külügyi szervek az (1) és (2) bekezdés szerinti intézkedéseket a honvédelmi intézkedési terveikben foglaltak
alkalmazásával hajtják végre.

4. Felkészülés a különleges jogrendi időszakban végrehajtandó feladatokra
5. §		
A külügyminiszter rendkívüli állapot, szükségállapot, váratlan támadás vagy megelőző védelmi helyzet idején
végrehajtandó feladatok ellátására történő felkészülés érdekében gondoskodik:
a)
a minisztériumon belüli riasztási-értesítési rendszer megszervezéséről és a rendkívüli ügyeleti szolgálat
biztosításáról;
b)
a minisztérium és a külképviseletek közötti risztási-értesítési rendszer működtetéséről és a külképviseleti
ügyeleti rendszer biztosításáról;
c)
a szükséges informatikai háttér biztosításáról, különös tekintettel a minisztériumban és a külképviseleteken
működtetett minősített informatikai rendszerek fenntartásáról.

5. A Magyar Külügyi Intézetre vonatkozó külön szabályok
6. §		
A Magyar Külügyi Intézet a biztonságot érintő kihívások, kockázatok és veszélyforrások elemzésével közreműködik
a védelmi igazgatási szervek információellátásában.

6. A külképviseletre és a konzuli szolgálatra vonatkozó külön szabályok
7. §		
A külképviselet és a konzuli szolgálat közreműködik a menekültügy, a válságövezetből való kimenekítés,
a határátlépés, a külföldre utazás és beutazás feladatainak végzésében.

7. Záró rendelkezések
8. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
9. §		
A honvédelmi intézkedési tervet a külügyi szerv vezetője első alkalommal az e rendelet hatálybalépését követő
180 napon belül terjeszti fel jóváhagyásra a külügyminiszternek.
		

Martonyi János s. k.,

		

külügyminiszter
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A vidékfejlesztési miniszter 15/2014. (II. 25.) VM rendelete
a papír alapú hiteles tulajdoni lap másolat, valamint térképmásolat integrált ügyfélszolgálaton
(kormányablakokban) történő szolgáltatásával kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról
Az 1. alcím tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (3) bekezdésében és az illetékekről szóló
1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi
LXXXV. törvény 33. § (7) bekezdésében,
a 2. alcím tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (2) bekezdés a) pontjában,
(4) bekezdés b) pontjában, valamint (5) bekezdésében,
a 3. alcím tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 94. § a), f ), g) és h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 1. alcím tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi
miniszterrel,
az 1. és 2. alcím tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel,
a 2. alcím tekintetében 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. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben
a következőket rendelem el:

1. A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható
egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról,
valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról
és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet módosítása
1. §		
A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási
adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási
szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.)
FVM rendelet (a továbbiakban: Díjvhr.) 4. §-át megelőző alcím, valamint a 4. §-a helyébe a következő alcím és
rendelkezés lép:

„A papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjának kezelése
4. § (1) A
a) járási földhivatal,
b) járási földhivatal kirendeltsége,
c) járási földhivatal ügyfélszolgálati irodája, továbbá
d) járási földhivatal illetékességi területén működő integrált ügyfélszolgálat (a továbbiakban: kormányablak)
[az a)–d) pont a továbbiakban együtt: adatszolgáltató] által kiállított papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat
szolgáltatásáért beszedett igazgatási szolgáltatási díj 5%-a a FÖMI-t illeti meg.
(2) Ha az adatszolgáltatás nem az adatszolgáltató székhelye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal
földhivatalának (a továbbiakban: megyei földhivatal) az illetékességi területén fekvő ingatlant érint, a beszedett
igazgatási szolgáltatási díjból származó, az (1) bekezdés alapján a FÖMI-t megillető részén kívüli díjbevétel fele
az ingatlan fekvése szerint illetékes megyei földhivatalt illeti meg.
(3) A díjbevétel azon részét, amely az (1) és (2) bekezdésekben meghatározottak szerint a FÖMI-t, illetve
az adatszolgáltatással érintett ingatlanok fekvése szerint illetékes megyei földhivatalt illeti meg, az adatszolgáltatás
helye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal a tárgyhónap utolsó napját követő 15 napon belül köteles átutalni
a FÖMI számlájára.
(4) A FÖMI 15 napon belül gondoskodik a díjbevétel (2) bekezdés szerinti részének az ingatlan fekvése szerinti
megyei földhivatal – e rendelet mellékletében meghatározott – számlaszámára történő továbbutalásáról.”
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2. §		
A Díjvhr. 12. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A kormányablak által történő papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás esetén a díjfizetés
az adatszolgáltatás helye szerint illetékes megyei földhivatal előirányzat-felhasználási keret számlája javára fizetési
számlára történő készpénzbefizetéssel, illetve amennyiben a kormányablak hivatali helyiségében erre lehetőség
van, az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával teljesíthető.”
3. §		
A Díjvhr.
a)
7. § (1) bekezdés b) pontjában a „hiteles és nem hiteles” szövegrész helyébe a „hiteles”,
b)
Mellékletének második oszlop harmadik mezőjében a „10025004-00299657-00000000” szövegrész helyébe
a „10025004-00301071-00000000”
szöveg lép.

2. A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási
szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII. 21.) FVM–HM–PM együttes rendelet módosítása
4. §		
A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási
díjakról szóló 63/1999. (VII. 21.) FVM–HM–PM együttes rendelet (a továbbiakban: Díjrendelet) 15. §-a az alábbi
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Minden olyan kiadványban és publikációban – megjelenési formájától függetlenül –, amely az adatszolgáltató
szervek által rendelkezésre bocsátott adatok felhasználásával készült, fel kell tüntetni az adatfelhasználási engedély
számát, az adatfelhasználást engedélyező nevét, a térkép készítésének évszámát és szelvényszámát, valamint
a következő szöveget:
a) állami alapadatok esetében a „Készült az állami alapadatok felhasználásával”;
b) a vidékfejlesztési miniszter felelősségi körébe tartozó archív adatok esetében az „Adatforrás a FÖMI archívuma”;
c) a honvédelmi miniszter felelősségi körébe tartozó archív adatok esetében az „Adatforrás a HM Zrínyi Nonprofit Kft.
archívuma”. ”
5. §		
A Díjrendelet a következő alcímmel és 15/A. §-sal egészül ki:

„Kormányablakban, valamint a járási földhivatal illetékességi területén kívül történő térképmásolat
szolgáltatás
15/A. § (1) Az integrált ügyfélszolgálaton (a továbbiakban: kormányablak) történő papír alapú teljes hiteles
térképmásolat, vagy amennyiben a műszaki lehetőségek adottak, hiteles térképszemle másolat szolgáltatás esetén
– a (3) és (4) bekezdésben foglaltak kivételével – az e rendeletben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.
(2) A kormányablakoknál kiadott hiteles papíralapú térképmásolat esetében a másolatnak a térképkivágaton kívül
az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a kiállító kormányablak megnevezését és címét,
b) a kiállítás dátumát,
c) az igénylés iktatószámát,
d) az adatszolgáltató ügyintéző nevét és aláírását,
e) a település és helyrajzi szám megnevezését, amelyre a hiteles térképkivágat vonatkozik,
f ) a kiállító kormányablak címbélyegzőjét,
g) az alábbi záradékszöveget: „A térképmásolat a kiadást megelőző napig megegyező az ingatlan-nyilvántartási
térképi adatbázis tartalmával.”.
(3) A kormányablakban történő papír alapú hiteles térképmásolat szolgáltatás körében a 10. § (5) és (6) bekezdésében
foglaltak alkalmazása kizárt.
(4) A kormányablakban kiállított papír alapú hiteles térképmásolat díjának megfizetésre a számítógépes ingatlannyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról
és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának
megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendeletben foglaltak
irányadók.
(5) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásra a FÖMI közreműködésével hálózati úton került sor. Az adatszolgáltatás
díjának 70%-a a NKP Nonprofit Kft.-t illeti meg az állami garanciavállalással felvett hitel visszafizetésének mértékéig.
A díj 7,5%-a az ingatlan fekvése szerint illetékes megyei földhivatal, 7,5%-a az adatszolgáltató fekvése szerinti
megyei földhivatal, 15%-a a FÖMI bevételét képezi.
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(6) A díjbevétel azon részét, amely az (5) bekezdésben meghatározottak szerint a FÖMI-t, illetve
az adatszolgáltatással érintett ingatlanok fekvése szerint illetékes megyei földhivatalt illeti meg, az adatszolgáltatás
helye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal a tárgyhónap utolsó napját követő 15 napon belül köteles átutalni
a FÖMI számlájára.
(7) A FÖMI 15 napon belül gondoskodik a díjbevétel (5) bekezdés szerinti részének az ingatlan fekvése szerinti
megyei földhivatal – 4. számú mellékletben meghatározott – számlaszámára történő továbbutalásáról.
(8) A díjbevétel azon részét, amely az (5) bekezdésben meghatározottak szerint a NKP Nonprofit Kft.-t illeti meg,
az adatszolgáltatás helye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal a tárgyhónap utolsó napját követő 15 napon
belül köteles átutalni a NKP Nonprofit Kft.-nek a 4. számú mellékletben meghatározott számlaszámára.
(9) A járási földhivatalok által az illetékességi területen kívüli történő papír alapú hiteles térképmásolat szolgáltatása
esetén az (1)–(8) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.”
6. §		
A Díjrendelet 4. számú melléklete az alábbi 23. sorral egészül ki:
„23.

Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

10032000-00286576-00000017”

7. §		
Hatályát veszti a Díjrendelet 10. § (4) bekezdése, valamint a 14. §-a.

3. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló
109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosítása
8. §		
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet
a következő 111/B. §-sal egészül ki:
„111/B. § A papír alapú hiteles tulajdoni lap másolaton a kiállító járási földhivatal, illetve a járási földhivatal
illetékességi területén működő integrált ügyfélszolgálat (kormányablak) bélyegzőlenyomatán kívül az ügyintéző
aláírása alatt el kell helyezni az ügyintéző olvashatóan megjelölt nevét nyomtatott formában vagy a névbélyegzőjét.”

4. Záró rendelkezések
9. §		
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 69/2014. (II. 25.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel
dr. Pappné dr. Jenei Andreát 2014. február 28-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2014. február 19.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01066-1/2014.

A köztársasági elnök 70/2014. (II. 25.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti
kérelmére tekintettel Kissné dr. Verasztó Évát 2014. július 9-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2014. február 19.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01066-2/2014.

A köztársasági elnök 71/2014. (II. 25.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Bodnár Éva Ildikót
2014. március 1. napjától 2017. február 28. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2014. február 19.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01066-3/2014.
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A köztársasági elnök 72/2014. (II. 25.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Fajta Gabriellát
2014. március 1. napjától 2017. február 28. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2014. február 19.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01066-4/2014.

A köztársasági elnök 73/2014. (II. 25.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Kun Pétert
2014. március 1. napjától 2017. február 28. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2014. február 19.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01066-5/2014.

A köztársasági elnök 74/2014. (II. 25.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – Szigetiné dr. Juhász
Orsolyát 2014. március 1. napjától 2017. február 28. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2014. február 19.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01066-6/2014.
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A köztársasági elnök 75/2014. (II. 25.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Bakos Réka Ilonát
2014. március 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2014. február 19.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01066-7/2014.

A köztársasági elnök 76/2014. (II. 25.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – Csibané dr. Böcz
Andreát 2014. március 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2014. február 19.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01066-8/2014.

A köztársasági elnök 77/2014. (II. 25.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Csontos Katalint
2014. március 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2014. február 19.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01066-9/2014.
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A köztársasági elnök 78/2014. (II. 25.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – Fehérvári Anikót
2014. március 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2014. február 19.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01066-10/2014.

A köztársasági elnök 79/2014. (II. 25.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Gyerkó Tamást
2014. március 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2014. február 19.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01066-11/2014.

A köztársasági elnök 80/2014. (II. 25.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Lipovits Andrást
2014. március 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2014. február 19.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01066-12/2014.

2914

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 28. szám

A köztársasági elnök 81/2014. (II. 25.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – Máténé dr. Rapport
Gyöngyi Erikát 2014. március 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2014. február 19.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01066-13/2014.

A köztársasági elnök 82/2014. (II. 25.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Polgár Csillát
2014. március 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2014. február 19.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01066-14/2014.

A köztársasági elnök 83/2014. (II. 25.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Rajmon Balázst
2014. március 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2014. február 19.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01066-15/2014.
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A köztársasági elnök 84/2014. (II. 25.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Rácz Júlia Ágnest
2014. március 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2014. február 19.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01066-16/2014.

A köztársasági elnök 85/2014. (II. 25.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Sztanó Anitát
2014. március 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2014. február 19.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01066-17/2014.

A Kormány 1080/2014. (II. 25.) Korm. határozata
a jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló
1158/2011. (V. 23.) Korm. határozat módosításáról
1. A jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló
1158/2011. (V. 23.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1080/2014. (II. 25.) Korm. határozathoz
A Határozat 4. mellékletében foglalt táblázat a „Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa és kollégiumai – EMMI”
megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:
(Testület neve

Felelős miniszter)

„
Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság

EMMI
”

A Kormány 1081/2014. (II. 25.) Korm. határozata
„Életmentő Emlékérem” adományozásáról
A Kormány az „Életmentő Emlékérem” adományozásáról szóló 243/2009. (X. 29.) Korm. rendelete alapján, életmentés
közben tanúsított hősies magatartása elismeréseként – a belügyminiszter mint helyi önkormányzatokért felelős
miniszter javaslatára –
Barabás Márk tuzséri lakosnak
„Életmentő Emlékérmet” adományoz.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1082/2014. (II. 25.) Korm. határozata
a Budapesti Operettszínház támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a Budapesti Operettszínház támogatásához 80,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel
nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről
szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,
12. Művészeti intézmények cím javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 17. Rendkívüli kormányzati
intézkedések cím terhére az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2014. december 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Államháztartási egyedi
azonosító

218605

Fejezet
szám

XX.

Cím
szám

Alcím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.
Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

12

Kiemelt
előir.
szám

K3

XI.

297102
17
K5
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Művészeti intézmények

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Dologi kiadások

Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések

80,0

Egyéb működési célú kiadások

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
évre
száma
áthúzódó
hatása
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1. melléklet az 1082/2014. (II. 25.) Korm. határozathoz

-80,0

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
évre
száma
áthúzódó
hatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási egyedi
azonosító

218605

Fejezet
szám

XX.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

12

T Á M O GAT Á S
Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Művészeti intézmények

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
1 példány
Fejezetet irányító szerv
időarányos
1 példány
Állami Számvevőszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb:
azonnal
2 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
évre
száma
áthúzódó
hatása

80,0

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Összesen

I.n.év

80,0

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

80,0

2917

2918
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