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Törvények

2014. évi XXX. törvény
egyes törvényeknek a belügyminiszter feladat- és hatáskörével összefüggő módosításáról*
1. A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet
módosítása
1. §

(1) A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Bvtvr.)
114/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„114/A. § A büntetés-végrehajtási intézet megállapítja, hogy az elítélt a szabadulása után hol kíván letelepedni
és rendszeresen munkát végezni; elősegíti, hogy az elítélt rendezze a szabadulása utáni letelepedésével és
munkába állásával kapcsolatos ügyeit. A feladatok teljesítése érdekében a büntetés-végrehajtással összefüggő
pártfogó felügyelői tevékenységet végző pártfogó felügyelő az elítéltet meghallgatja, szükség esetén segítséget
nyújt a letelepedéséhez és a munkába állásához, a megkezdett tanulmányok folytatásához, valamint a családi
kapcsolatainak helyreállításához.”
(2) A Bvtvr. 126/A. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„a) a büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői tevékenység kivételével, a jogszabályban
meghatározott pártfogó felügyelői tevékenységet ellátó pártfogó felügyelői szolgálatot,”
(rendeletben jelölje ki.)
(3) A Bvtvr. 115. § (1) bekezdésében az „a büntetés-végrehajtási szervekkel, valamint a hivatásos pártfogóval
együttműködve” szövegrész helyébe a „büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői tevékenységet
végző pártfogó felügyelővel együttműködve” szöveg lép.
(4) A Bvtvr. 115. § (3) bekezdésében az „a büntetés-végrehajtási szervek és a hivatásos pártfogók” szövegrész helyébe
a „büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői tevékenységet végző pártfogó felügyelő” szöveg lép.
(5) Hatályát veszti a Bvtvr. 118. § (6) bekezdése.

2. A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet módosítása
2. §		
A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 38. § (1a) bekezdésében az „Az anyakönyvi
ügyekért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „A központi anyakönyvi szerv” szöveg lép.

3. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása
3. §		
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény Melléklet X. Anyakönyvi és névváltoztatási eljárás alcím 3. pontjában
az „Az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter által” szövegrész helyébe az „Az anyakönyvi eljárásról szóló
jogszabályokban meghatározott eljárásban” szöveg lép.

4. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
módosítása
4. §		
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 5. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) A foglalkoztatási feszültségek megszüntetésére, kezelésére és feloldására, valamint a munkanélküliség
megelőzésére, csökkentésére és hátrányos következményeinek enyhítésére a III. fejezetben, valamint más
jogszabályokban meghatározott munkaerő-piaci szolgáltatásokat, foglalkoztatást elősegítő támogatásokat,
a közfoglalkoztatás szervezését, illetve egyéb eszközöket kell alkalmazni.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2014. július 4-i ülésnapján fogadta el.
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5. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása
5. §		
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 59. § (2) bekezdés b) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(A szociális szolgáltató, illetve intézmény együttműködik az ellátási területén működő szociális, gyermekjólétigyermekvédelmi, egészségügyi, oktatási és munkaügyi szolgáltatókkal, intézményekkel, így különösen)
„b) a pártfogó felügyelői szolgálattal, valamint a büntetés-végrehajtási szervezetnél működő pártfogó felügyelőkkel,”

6. A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény módosítása
6. §

(1) A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény (a továbbiakban: Bv.sztv.) 1. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A büntetés-végrehajtási szervezet (a továbbiakban: bv. szervezet) a külön törvényben meghatározott
szabadság-elvonással
járó
büntetéseket,
intézkedéseket,
büntetőeljárási
kényszerintézkedéseket,
a szabálysértési elzárást, a szabadságvesztésből szabadultak utógondozásával, az utógondozás keretében
végzett börtönpártfogolási tevékenységgel és a feltételes szabadságra bocsátással összefüggésben elrendelt
pártfogó felügyelői vélemény elkészítésével, valamint a feltételes szabadság tartamára törvény alapján fennálló
vagy elrendelt pártfogó felügyelettel kapcsolatos pártfogó felügyelői feladatokat végrehajtó állami, fegyveres
rendvédelmi szerv.”
(2) A Bv.sztv. 5. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Országos Parancsnokság a jogszabályok, a miniszter döntései és az országos parancsnok utasításai, valamint egyedi
intézkedései alapján)
„b) felügyeli, ellenőrzi és szakmailag irányítja a bv. szervek szolgálati feladatainak a végrehajtását, így különösen
a fogvatartás biztonságával, a fogvatartottak nevelésével, foglalkoztatásával, egészségügyi ellátásával, szállításával
és nyilvántartásával, valamint a szabadságvesztésből szabadultak utógondozásával, az utógondozás keretében
végzett börtönpártfogolási tevékenységgel, pártfogó felügyelői vélemény elkészítésével, valamint a feltételes
szabadság tartamára törvény alapján fennálló vagy elrendelt pártfogó felügyelet végrehajtásával kapcsolatos
tevékenységet;”

7. A büntetőeljárásban résztvevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló
2001. évi LXXXV. törvény módosítása
7. §		
A büntetőeljárásban résztvevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló 2001. évi
LXXXV. törvény 23. § (1) bekezdésében az „az anyakönyvi ügyekért felelős miniszternél” szövegrész helyébe
az „a központi anyakönyvi szervnél” szöveg lép.

8. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar
állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti
biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása
8. §		
A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal
szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról
szóló 2009. évi XLVII. törvény 5. § (1a) és (3) bekezdésében, valamint 74. § (2) bekezdésében az „az anyakönyvi
ügyekért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a központi anyakönyvi szerv” szöveg lép.

9. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása
9. §

(1) Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: Atv.) 71/A. § e) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(Az okirat-nyilvántartás vezetéséhez – a nyilvántartott adatok és azok változásai tekintetében – az anyakönyvi ügyekért
felelős miniszter rendeletében meghatározott rend szerint adatszolgáltatásra kötelezett)
„e) a központi anyakönyvi szerv,”
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(2) Az Atv. 81. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az elektronikus anyakönyvben, az apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartásában, az okirat-nyilvántartásban és
a jogosultsági nyilvántartásban kezelt adatok teljes körét, valamint az elektronikus anyakönyvi alapiratot közvetlen
hozzáféréssel jogosult átvenni, továbbá a papír alapú anyakönyvben nyilvántartott valamennyi adatot jogosult
megtekinteni és átvenni, és az anyakönyvi alapiratot jogosult megtekinteni és arról másolatot kérni az e törvényben
meghatározott eljárás lefolytatása céljából)
„d) a központi anyakönyvi szerv.”
(3) Az Atv.
a)
4. § (1) bekezdés d) pontjában, 5. § (2) bekezdésében, 12/A. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában,
13. § (3) bekezdésében, 14. § (2) bekezdésében, 44. § (4) bekezdésében, 49. § (1) bekezdésében, 51. §
(3) bekezdésében, 51. § (6) bekezdésében, 52. § (2) bekezdésében, 59/A. § (1) bekezdésében, 67. §
(4) bekezdésében, 70. § (5) bekezdésében, 93. § (1) bekezdés a) pontjában az „az anyakönyvi ügyekért felelős
miniszter” szövegrész helyébe az „a központi anyakönyvi szerv” szöveg,
b)
4. § (7) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 14. § (2) bekezdésében, 89. §
(4) bekezdésében, 90. §-ában az „Az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „A központi
anyakönyvi szerv” szöveg,
c)
50. § (2) bekezdés f ) pontjában a „nevét az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter korábban megváltoztatta-e”
szövegrész helyébe a „nevének megváltoztatását az anyakönyvi eljárásról szóló jogszabályokban
meghatározott eljárásban korábban engedélyezték-e” szöveg,
d)
51. § (1) bekezdésében az „az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter” szövegrészek helyébe az „a központi
anyakönyvi szerv” szöveg,
e)
70. § (5) bekezdésében az „az anyakönyvi ügyekért felelős miniszternek” szövegrész helyébe az „a központi
anyakönyvi szervnek” szöveg,
f)
59/A. § (1) bekezdésében, 89. § (4) bekezdésében az „az anyakönyvi ügyekért felelős minisztert” szövegrész
helyébe az „a központi anyakönyvi szervet” szöveg,
g)
94. § a) pontjában a „központi nyilvántartó szervet,” szövegrész helyébe a „központi nyilvántartó szervet és
a központi anyakönyvi szervet,” szöveg
lép.
(4) Hatályát veszti az Atv. 73/A. § (2) bekezdés d) pontjában, 73/A. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontjában, 73/A. §
(4) bekezdés b) pont bd) alpontjában és 73/A. § (5) bekezdés a) pont af ) pontjában a „megszerzését vagy”
szövegrész.

10. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása
10. §

(1) A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló
2011. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 1. § (4b)–(4e) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4b) A hivatalból folytatott közigazgatási eljáráshoz megkeresésre a (4a) bekezdés b) pontja szerinti esetben
az álláskereső lakóhelye szerint illetékes jegyző 3 napon belül adatot szolgáltat az állami foglalkoztatási szerv járási
szerve (a továbbiakban: járási foglalkoztatási szerv) részére.
(4c) A (4a) bekezdés a) pont ab) alpontjában meghatározott kizárási ok fennállásának ellenőrzése érdekében
a közfoglalkoztatási jogviszonyba történő kiközvetítés előtt a járási foglalkoztatási szerv adatot közvetlenül vehet át
a szabálysértési nyilvántartásból.
(4d) A kizárás kérdésében első fokon a járási foglalkoztatási szerv, másodfokon az állami foglalkoztatási szerv megyei
szerve (a továbbiakban: megyei foglalkoztatási szerv) hatósági határozattal dönt.
(4e) Ha a közfoglalkoztatási jogviszony létrehozását követően értesül a járási foglalkoztatási szerv
a közfoglalkoztatást kizáró okról, a kizárásról szóló döntését közli a közfoglalkoztatóval. A közfoglalkoztató
a közfoglalkoztatási jogviszonyt a jogerős döntés alapján azonnali felmondással megszünteti.”
(2) A Kftv. 2. § (5) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közfoglalkoztatási jogviszony esetén:)
„g) az Mt. 64. § (1) bekezdését azokkal az eltérésekkel kell alkalmazni, hogy a közfoglalkoztató a közfoglalkoztatási
jogviszony megszüntetését köteles bejelenteni a megyei foglalkoztatási szervnek, továbbá a közfoglalkoztató
köteles a közfoglalkoztatási jogviszonyt azonnali hatályú felmondással megszüntetni, ha jogerős hatósági határozat
a közfoglalkoztatottat a közfoglalkoztatásból kizárta,”

11027

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 93. szám

11. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása
11. §

(1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 124. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) A pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítő szolgálatként, a kárpótlási hatóságként kijelölt
szervnél, valamint a büntetés-végrehajtási szervezetnél működő pártfogó felügyelő, kormánytisztviselő
a kinevezéstől számított két éven belül az igazságszolgáltatási ismeretekről is számot adó ügyviteli vizsgát tesz.
Jogszabály meghatározott iskolai végzettségű kormánytisztviselő részére e vizsga alól részben vagy egészben
felmentést adhat.”
(2) A Kttv. „Adatkezelés” alcíme a következő 183/B. §-sal egészül ki:
„183/B. § (1) A büntetés-végrehajtás központi szerve a büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői
tevékenységgel kapcsolatos pártfogó felügyelői feladatokat ellátó kormánytisztviselőinek 6. mellékletben
meghatározott adatait a kormánytisztviselők munkavégzésével összefüggésben belépési jogosultságot biztosító
igazolványok kibocsátása, nyilvántartása és bevonása céljából kezeli.
(2) A 6. melléklet szerinti adatokat, az abban bekövetkező változásokat, valamint a kormányzati szolgálati jogviszony
megszűnésére vagy a kormánytisztviselő tartós távollétére vonatkozó adatokat a büntetés-végrehajtással
összefüggő pártfogó felügyelői feladatokat ellátó kormánytisztviselőt alkalmazó büntetés-végrehajtási szerv
vezetője köteles a közszolgálati alapnyilvántartás adatai alapján továbbítani az (1) bekezdésben meghatározott
adatkezelő részére.
(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba – az eljárásban indokolt mértékig – saját adatai tekintetében kizárólag
a kormánytisztviselő jogosult betekinteni, illetve abból adatokat átvenni.”
(3) A Kttv. 259. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy)
„c) a büntetés-végrehajtási szervezetnél működő pártfogó felügyelő, kormánytisztviselő vagy kormányzati
ügykezelő ügyviteli vizsgájának szabályait a büntetés-végrehajtásért felelős miniszterrel egyetértésben”
(rendeletben állapítsa meg.)
(4) A Kttv. 259. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Felhatalmazást kap a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter, hogy a büntetés-végrehajtással összefüggő
pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos pártfogó felügyelői feladatokat ellátó kormánytisztviselők
igazolványára vonatkozó szabályokat rendeletben állapítsa meg.”
(5) A Kttv. 6. melléklete címében az „Az igazságügyi szolgálatok pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtási,
áldozatsegítési feladatokat ellátó kormánytisztviselőinek” szövegrész helyébe az „Az igazságügyi szolgálatok
pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtási, áldozatsegítési feladatokat ellátó kormánytisztviselőinek, illetve
a büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos pártfogó felügyelői
feladatokat ellátó kormánytisztviselőknek” szöveg lép.

12. Záró rendelkezések
12. §

(1) Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
(2) Az 1. §, az 5. §, a 11. § e törvény kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.
(3) A 4. § és a 10. § 2014. augusztus 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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2014. évi XXXI. törvény
egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról*
1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. törvény módosítása
1. §		
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.)
VIII. fejezete a következő 39. §-sal egészül ki:
„39. § (1) A jegyző – az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló
törvényben meghatározott központi címregiszter létrehozásának előkészítése céljából – ellenőrzi az illetékességi
területén lévő települési címeket.
(2) Az ellenőrzés a 28/A. § (2) bekezdés a)–e) pontjaiban meghatározott adatok teljes körűségére, pontosságára és
valóságtartalmának ellenőrzésére terjed ki.
(3) Az ellenőrzés végrehajtásához szükséges elektronikus adatállományt a központi szerv bocsátja a jegyző
rendelkezésére.
(4) Az ellenőrzött adatállományt a jegyző legkésőbb 2014. november 15-ig visszajuttatja a központi szervnek.”
2. §		
Az Nytv. 47. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg a települési címek 39. §-ban meghatározott
jegyzői ellenőrzési eljárásának részletes szabályait.”

2. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása
3. §		
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 29. pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy]
„29. a telekalakítási eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok kijelölését, feladat- és hatáskörét,
valamint az illetékességi területük lehatárolását, a telekalakítási eljárás és dokumentáció elkészítésének részletes
szabályait és az ezzel kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási eljárás rendjét,”
[rendelettel állapítsa meg.]

3. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló
1995. évi LXVI. törvény módosítása
4. §		
A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 19. §
(2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A szaklevéltár illetékességi köre – az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára kivételével –]
„b) a Földügyi és Távérzékelési Levéltár esetében a földmérési és térképészeti tevékenységért felelős miniszter
felügyelete alá tartozó ingatlanügyi hatóságok és a kataszteri program megvalósításáért felelős szerv állami
alapadatok előállításával kapcsolatos,”
[levéltári anyagára, továbbá mindezek jogelődeinek működése során keletkezett levéltári anyagára terjed ki.]

4. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása
5. §		
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 17. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ingatlan-nyilvántartásba csak az ingatlanhoz kapcsolódó következő, jogilag jelentős tények jegyezhetők fel:
1. a jogosult
1.1. kiskorúsága,
1.2. gondnokság alá helyezése,

* A törvényt az Országgyűlés a 2014. július 4-i ülésnapján fogadta el.
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2. a jogosulttal szemben megindított
2.1. felszámolási eljárás,
2.2. végelszámolás,
3. a külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepének, kereskedelmi képviseletének cégjegyzékből történő törlése,
4. kisajátítási eljárás megindítása,
5. telekalakítási eljárás megindítása,
6. felmérési, térképezési és területszámítási hiba kijavítására irányuló eljárás megindítása,
7. földminősítési eljárás megindítása,
8. az ingatlanügyi hatósági határozat elleni
8.1. jogorvoslati kérelem,
8.2. ügyészi felhívás,
8.3. ügyészi fellépés
benyújtása,
8.4. felügyeleti eljárás megindítása,
9. a bejegyzés, a feljegyzés és az adatváltozás átvezetése alapjául szolgáló vagy azzal kapcsolatos bírósági határozat
elleni felülvizsgálati, illetve perújítási kérelem benyújtása,
10. az ingatlan jogi jellege,
11. a bejegyzés, a feljegyzés és az adatváltozás átvezetése iránti kérelem vagy megkeresés elutasítása,
12. épület
12.1. létesítése,
12.2. lebontása,
13. az ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztése,
14. jogerős hatósági vagy bírósági határozattal megállapított tartós környezetkárosodás ténye, mértéke és jellege,
15. bírósági ítéleten alapuló tulajdoni korlátozás,
16. bírósági vagy hatósági határozaton alapuló telekalakítási és építési tilalom elrendelése, valamint egyéb
építésügyi korlátozás, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott építésügyi
kötelezés, valamit önkormányzati hatósági döntésen, vagy hatósági szerződésen alapuló településrendezési
kötelezettség,
17. szerződésen, végintézkedésen, bírósági vagy hatósági határozaton alapuló
17.1. elidegenítési és terhelési tilalom,
17.2. elidegenítési tilalom,
17.3. a rendelkezési jogot korlátozó egyéb tilalom,
18. az e törvényben meghatározott
18.1. perek,
18.2. büntetőeljárás
megindítása,
19. árverés vagy nyilvános pályázat kitűzése,
20. a zárlat, a zár alá vétel, a zárlat az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés
végrehajtására,
21. a tulajdonjog fenntartással történt eladás,
22. a jelzálogjog ranghelyének előzetes biztosítása,
23. lemondás jelzálogjog előzetesen biztosított ranghelyével való rendelkezés jogáról,
24. a ranghely megváltoztatása,
25. a társasházakról szóló törvény szerinti, a közös tulajdon átruházására a tulajdonostársak összes tulajdoni
hányadának legalább kétharmadát feljogosító alapító okirat elfogadása, módosítása, továbbá az elfogadás, illetve
a módosítás időpontja,
26. az e törvényben meghatározott megismételt hagyatéki eljárás megindítása,
27. a földhasználati jog gyakorlása szerződéses szabályozásának ténye,
28. bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba tartozó tulajdonjog,
29. a föld tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés benyújtása,
30. pénzügyi lízingbeadás ténye,
31. nemzeti emlékhely,
32. történelmi emlékhely.”
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6. §		
Az Inytv. 57. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„57. § (1) Ha a fellebbezés elbírálására jogosult szerv elutasítja a fellebbezést, az ingatlanügyi hatóság törli
a fellebbezésre vonatkozó feljegyzést és ennek megtörténtét a másodfokú döntésre vezetett záradékkal igazolja;
erről az érdekeltet a másodfokú döntés kézbesítésével értesíti.
(2) Ha a fellebbezés elbírálására jogosult szerv a fellebbezésnek helyt ad és az elsőfokú döntést egészben vagy
részben megváltoztatja, a másodfokú döntés tartalmának megfelelő változást az ingatlanügyi hatóság foganatosítja
a tulajdoni lapon, ennek megtörténtét a másodfokú döntésre vezetett záradékkal igazolja és az érdekeltet
a másodfokú döntés kézbesítésével értesíti.
(3) Ha a fellebbezés elbírálására jogosult szerv új eljárást rendelt el, az ingatlanügyi hatóság az új eljárásban
meghozott döntésnek megfelelő bejegyzéssel egyidejűleg törli a megtámadott bejegyzést, valamint a fellebbezésre
vonatkozó feljegyzést. Az erről szóló döntést a fellebbezés elbírálására jogosult szerv döntésével együtt kell
kézbesíteni.”
7. §		
Az Inytv. 70. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, ha az adatszolgáltatást vagy lekérdezést
a tulajdonos valamennyi ingatlanáról
a) a bíróság, a bírósági végrehajtó, az adóhatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat vagy a nyomozó hatóság
törvényben meghatározott feladatai ellátása céljából,
b) az ügyészség a közérdekvédelmi feladatai ellátásához,
c) a jegyző a hagyatéki leltár elkészítéséhez, a közjegyző a hagyatéki eljárás lefolytatásához,
d) a mezőgazdasági igazgatási szerv az Fftv. szerinti hatósági eljárásaihoz,
e) a bejegyzett tulajdonos valamennyi ingatlanának az ingatlan-nyilvántartásból történő megállapításához,
f ) törvényben meghatározott egyéb szerv vagy személy az ott meghatározott célból
igényli.”
8. §		
Az Inytv. 73/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A felszámoló szervezet a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény szerinti vagyonfelügyelői,
ideiglenes vagyonfelügyelői és felszámolói feladatának, a vagyonrendező a cégnyilvánosságról, a bírósági
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény szerinti vagyonrendezési feladatának, a pénzügyi gondnok a helyi
önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény szerinti feladatának teljesítése céljából a hivatali
helyiségében működtetett saját számítástechnikai eszközével köteles a számítógépes ingatlan-nyilvántartási
rendszer szolgáltatásait igénybe venni. Az ingatlanügyi hatóság az említett szervezetek vezetője részére kérelem
alapján biztosítja a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait.”
9. §		
Az Inytv. a következő 94. §-sal egészül ki:
„94. § (1) A Fétv. 108. § (1) bekezdésében foglaltak alapján megszűnő haszonélvezeti jog és használat joga (e §-ban
a továbbiakban együtt: haszonélvezeti jog) ingatlan-nyilvántartásból történő törlése érdekében az ingatlanügyi
hatóság által legkésőbb 2014. október 31. napjáig kiküldött felhívásra a haszonélvezeti jog természetes személy
jogosultjának a felhívás kézbesítését követő 15 napon belül a miniszter által rendszeresített formanyomtatványon
nyilatkoznia kell a közte és a haszonélvezeti jogot alapító, a bejegyzés alapjául szolgáló okirat szerinti ingatlantulajdonos közötti közeli hozzátartozói viszony fennállásáról. A határidő elmulasztása miatt 2014. december 31.
napját követően igazolási kérelemnek nincs helye.
(2) Ha a haszonélvezeti jog törlését 2014. október 31. napját megelőzően a Fétv. 108. § (1) bekezdésre
hivatkozással kérik, az ingatlanügyi hatóság az (1) bekezdés szerinti felhívást a kérelem benyújtásától számított
8 napon belül küldi meg a jogosultnak. A kérelem ügyében az érdemi döntést a nyilatkozatban foglaltak alapján,
a (4) bekezdésben meghatározott ellenőrzést követően, illetve nyilatkozat hiányában, vagy a (4) bekezdés szerinti
hiánypótlás eredménytelensége esetén a (3) bekezdésben foglalt jogkövetkezmény alkalmazásával kell meghozni.
(3) Ha a nyilatkozat alapján közeli hozzátartozói jogviszony nem áll fenn, vagy ha a jogosult határidőben nem tesz
nyilatkozatot, az ingatlanügyi hatóság a bejegyzett haszonélvezeti jogot a nyilatkozattételre nyitva álló határidő
elteltét követő hat hónapon belül, legkésőbb 2015. július 31. napjáig hivatalból törli az ingatlan-nyilvántartásból.
(4) A nyilatkozatban megadott, valamint az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatok alapján az ingatlanügyi
hatóság a közeli hozzátartozói jogviszony fennállásáról szóló nyilatkozat valóságtartalmát az anyakönyvvezető
megkeresésével, vagy az elektronikus anyakönyvből történő adatszolgáltatás útján ellenőrzi. Ha az ellenőrzés során
a közeli hozzátartozói viszony fennállása nem állapítható meg, és a jogosult az erre irányuló hiánypótlási felhívás
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kézbesítésétől számított 8 napon belül a jogviszony fennállását nem tudja igazolni, a bejegyzést a hiánypótlásra
nyitva álló határidő elteltét követően törölni kell.
(5) A jogi személy, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogra ügyleti képességgel bíró jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet javára bejegyzett és a Fétv. 108. § (1) bekezdése alapján megszűnt
haszonélvezeti jogot az ingatlanügyi hatóság legkésőbb 2014. december 31. napjáig hivatalból köteles törölni
az ingatlan-nyilvántartásból.
(6) Nincs helye fellebbezésnek, ha a haszonélvezeti jog törlésére a (3) bekezdés szerint megtett nyilatkozat vagy
az (5) bekezdés alapján kerül sor.”
10. §		
Az Inytv.
a)
15. § (4) bekezdésében az „A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel
összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvényben” szövegrész
helyébe az „A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvényben (a továbbiakban: Fétv.)” szöveg,
b)
17. § (2) bekezdésében a „27–28.” szövegrész helyébe a „31–32.” szöveg, a „15–26.” szövegrész helyébe
a „15–30.” szöveg,
c)
50. § (1a) bekezdésében a „27. pontja” szövegrész helyébe a „28. pontja” szöveg
lép.
11. §		
Hatályát veszti az Inytv. 17. § (3) bekezdése.

5. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosítása
12. §		
A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 6. § f ) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
[A miniszter a 3. §-ban és az 5. §-ban foglaltakon túl]
„f ) kinevezi a Tanács elnökét és tagjait;”
13. §		
Az Nfatv. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Tanács elnökét és további négy tagját a miniszter nevezi ki.”

6. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása
14. §		
A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 36. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A nemzeti téradat-infrastruktúra létrehozását és működését irányító állandó bizottság (a továbbiakban: állandó
bizottság) a kormány tanácsadó testületeként működik.”
15. §		
Az Fttv. 38. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a kormány, hogy rendeletben]
„c) határozza meg a nemzeti téradat-infrastruktúra működésének részletes szabályait, különös tekintettel az abban
kezelt adatok körére, az adatszolgáltatás és adatkezelés rendjére, az adatok felhasználásának részletes szabályaira,
valamint jelölje ki ezen feladatok központi irányításáért felelős szervezetet,”
16. §		
Hatályát veszti az Fttv. 38. § (1) bekezdés b) pontja.

7. Záró rendelkezés
17. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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2014. évi XXXII. törvény
egyes törvényeknek a sportfogadással összefüggő módosításáról*
1. A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény módosítása
1. §		
A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 10/C. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Távszerencsejáték szervezés tárgyú ajánlat tételére a (3) bekezdés rendelkezéseit a következő eltérésekkel kell
alkalmazni:
a) ajánlat tételére kizárólag az Szjtv. 37. § 31. pontja szerinti megbízható szervező jogosult,
b) az ajánlatban legalább a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott, játéktípusonként irányadó
koncessziós díj összegének megfelelő éves koncessziós díjat kell megjelölni játéktípusonként, és
c) a nem magyarországi székhelyű vagy nem magyarországi szerencsejáték szervezési tevékenységi engedéllyel
rendelkező ajánlattevő ajánlatához csatolja a székhelye, illetve szerencsejáték szervezési tevékenységi engedélye
szerinti állam hatóságainak Szjtv. 37. § 31. pontja szerinti feltételek teljesítéséről szóló igazolását és annak hivatalos
magyar nyelvű fordítását.”
2. §		
A Ktv. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § (1) Az állam, illetve az önkormányzat a jogosultnak a koncessziós díjjal vagy más módon ellentételezett
vagyoni értékű pozícióját (kizárólagosság), annak beleegyezése nélkül a koncessziós szerződés időtartama alatt
a szerződésben meghatározott földrajzi-közigazgatási egységen belül számára hátrányos módon csak abban
az esetben változtathatja meg, ha erre vonatkozóan a felek a koncessziós szerződésben megállapodtak.
(2) Az állam, illetve az önkormányzat a 10/C. §-a alapján megkötött koncessziós szerződés esetében a jogosult
vagyoni értékű pozícióját annak beleegyezése nélkül a koncessziós szerződés időtartama alatt a szerződésben
meghatározott földrajzi-közigazgatási egységen belül számára hátrányos módon csak akkor változtathatja meg, ha
erre vonatkozóan a felek a koncessziós szerződésben megállapodtak.”

2. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása
3. §

(1) A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 3. § (3) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(3) A számsorsjáték és – a lóversenyfogadás, a távszerencsejáték és a bukmékeri rendszerű fogadás kivételével –
a fogadás szervezésére kizárólag az állami játékszervező jogosult.”
(2) Az Szjtv. 27. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A koncessziós szerződésben meghatározott, a jogszabályi minimumot meghaladó mértékű koncessziós díjat
évente valorizálni kell oly módon, hogy a tárgyévi koncessziós díjat a koncessziós díj megfizetését megelőző évi,
a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett fogyasztói árindexszel megnövelve kell kiszámítani. A valorizációs
kötelezettség nem áll fenn abban az esetben, amikor a jogszabályi minimumot meghaladó koncessziós díj
a koncessziós szerződésben a jogszabályban meghatározott mindenkori minimum koncessziós díjhoz viszonyított
rögzített mértékben kerül meghatározásra. Az éves koncessziós díjat a koncessziós szerződés hatályban létének
első két teljes évében négy egyenlő részletben, a tárgyév január 15., április 15., július 15., és október 15. napján,
a koncessziós szerződés további időszakában pedig a tárgyév február 15. napjáig egy összegben kell megfizetni.
Ha a koncessziós időtartam év közben kezdődik meg vagy fejeződik be, az adott évre vonatkozó koncessziós díj
időarányos részét kell megfizetni.”
(3) Az Szjtv. 29/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„29/D. § (1) A 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az állami játékszervező kizárólagos tulajdonában álló
gazdasági társaságnak vagy az állam többségi részesedésével működő gazdálkodó szervezetnek, a 3. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti esetben a koncessziós társaságnak vagy a megbízható szerencsejáték szervezőnek legalább
50 millió forintnak megfelelő értékű jegyzett tőkével kell rendelkeznie.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott koncessziós társaság – figyelemmel a koncesszióról szóló 1991. évi
XVI. törvény 20. § (1) bekezdésére – külföldi székhelyű gazdasági társaságként is működhet.

* A törvényt az Országgyűlés a 2014. július 4-i ülésnapján fogadta el.
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(3) Külföldi székhelyű gazdasági társaság esetén a (2) bekezdésben, külföldi székhelyű vagy külföldi szerencsejáték
szervezési tevékenységi engedéllyel rendelkező ajánlattevő esetén a 37. § 31. pontban meghatározott
összeghatárok átszámítása során a külföldi bíróság, hatóság által kiadott okiratban a jegyzett tőke mértékére,
a közteher fennállására vagy végrehajtási eljárásra vonatkozó napon érvényes, az MNB által közzétett hivatalos
devizaárfolyamot kell figyelembe venni.”
Az Szjtv. 29/F. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az állami adóhatóság az engedélyt – ha a kérelem az e törvényben, külön jogszabályban meghatározott
feltételeknek megfelel és sportfogadás játéktípusra szóló engedély esetén a távszerencsejáték szervező az állami
adóhatóság részére igazolta, hogy a távszerencsejáték szervező az általa szervezett játékokban érintett vagyoni
értékű jogokra vonatkozóan a jogosultakkal felhasználási szerződést kötött – legfeljebb 5 éves határozott
időtartamra adja ki.”
Az Szjtv. 32. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A távszerencsejáték havi gyakorisággal teljesítendő játékadója a 37. § 2.1. pontja szerint meghatározott tiszta
játékbevétel 15%-a.”
Az Szjtv. 36/C. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kötelezett)
„h) távszerencsejáték-szervezés esetén a negyedévi tiszta játékbevétel 2,5 százaléka, de legalább 100 ezer forint és
legfeljebb 10 millió forint”
(felügyeleti díjat fizet.)
Az Szjtv. 37. § 2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.1. Tiszta játékbevétel távszerencsejáték esetén: a tárgyidőszakban befizetett téteknek a kifizetett nyereményekkel
és sportfogadás esetén a jogszabályban előírt vagyoni értékű jogra vonatkozó felhasználási szerződés időarányos
ellenértékével csökkentett összege, kivéve, ha a fogadás olyan rendszerben történik, amelyben a szervező nem
visel saját kockázatot a fogadás tekintetében (fogadás csere). Ilyen esetben a tiszta játékbevételt a játékosok felé
a szervező által felszámított díjak vagy azokkal egy tekintet alá eső jutalékok képezik.”
Az Szjtv. 37. § 30. pont nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„30. Megbízható szerencsejáték-szervező a távszerencsejáték szervezés kivételével: az a szerencsejáték-szervező, amely
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet és”
Az Szjtv. 37. §-a a következő 31. ponttal egészül ki:
„31. Megbízható szerencsejáték-szervező távszerencsejáték szervezés esetén: az a szerencsejáték-szervező, amely
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet és
a) valamennyi, az állami adóhatóság, illetve a szerencsejáték-szervező székhelye szerinti és szerencsejáték szervezési
tevékenységi engedélyét kiadó állam adóhatósága által nyilvántartott, 500 000 forintnak megfelelő összeget
meghaladó közteherre vonatkozó bevallási- és fizetési kötelezettségének eleget tett, és ilyen kötelezettsége
teljesítésével egyszer sem esett 90 napot meghaladó késedelembe,
b) egyik bankszámláján sem volt 500 000 forintnak megfelelő összeget meghaladó azonnali beszedési megbízás
a szerencsejáték-szervező szerencsejáték szervezési tevékenységi engedélyét kiadó állam adóhatósága részéről,
illetve működése során a szerencsejáték szervezési tevékenységi engedélyét kiadó államban nem indult ellene
500 000 forintnak megfelelő összeget meghaladó érték tekintetében végrehajtási eljárás,
c) működése során, azzal összefüggésben, a szerencsejáték szervezési tevékenységi engedélyét kiadó államban
nem történt olyan jogsértés, amely miatt esetenként öt millió forintnak megfelelő összeget meghaladó bírsággal
sújtották volna,
d) a szerencsejáték szervezési tevékenységi engedélyét kiadó államban legalább 3 éven keresztül folytatott
szerencsejáték szervezésére irányuló tevékenységet,
e) a játékosok személyazonosságának megállapítására, valamint az ahhoz kapcsolódó adatkezelésre vonatkozó
szabályokat a szerencsejáték szervezési tevékenységi engedélyét kiadó államban maradéktalanul betartotta,
amennyiben ilyen kötelezettség terhelte.
Ha a szerencsejáték-szervező több államban is rendelkezett vagy rendelkezik szerencsejáték szervezési tevékenységi
engedéllyel, akkor az a)–e) pontok szerinti feltételeknek megfelelést ezek közül egy és ugyanazon államra
vonatkozóan kell bizonyítania.”
Az Szjtv. 35. § (3) bekezdésében a „tárgyévre megfizetett koncessziós díj egytizenketted részének” szövegrész
helyébe a „tárgyév vonatkozásában fizetendő bruttó koncessziós díjnak a tárgyhónapra arányosan jutó” szöveg lép.
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3. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása
4. §		
A sportról szóló 2004. évi I. törvény 56. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A sorsolásos szerencsejátékok játékadójának tizenkét százalékát, a bukmékeri rendszerű fogadások
játékadójának ötven százalékát, a távszerencsejáték játékadóját, valamint a sportfogadás (TOTÓ) játékadóját
a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározottak szerint a sport – a bukmékeri rendszerű fogadások,
a sportfogadás (TOTÓ) és a távszerencsejáték játékadója tekintetében a Magyar Labdarúgó Szövetség útján
a labdarúgás – támogatására kell felhasználni.”

4. Záró rendelkezések
5. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2014. július 15. napján lép hatályba.
(2) A 3. § (5)–(7) bekezdése a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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Kormányrendeletek

A Kormány 163/2014. (VII. 10.) Korm. rendelete
a Nemzetközi Migrációs Politikát Fejlesztő Központ (ICMPD) alapításáról és működéséről szóló,
Bécsben 1993. június 1. napján aláírt Megállapodásnak az ICMPD belső adórendszere bevezetésével
kapcsolatos negyedik módosítása kihirdetéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről

1. §		
A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Nemzetközi Migrációs Politikát Fejlesztő Központ (ICMPD) alapításáról
és működéséről szóló, Bécsben 1993. június 1. napján aláírt Megállapodásnak az ICMPD belső adórendszere
bevezetésével kapcsolatos negyedik módosításáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező
hatályának elismerésére.
2. §		
A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.
3. §		
A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Agreement
on the Fourth Modification of the Agreement regarding the Establishment and Functioning of the
International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) in Vienna regarding the Introduction of
an Internal Tax System
The Signatories of this Agreement, Member States of ICMPD,
Having regard to paragraph 15 of the Rules Governing the Financial Framework of ICMPD, as amended by the
Steering Group on 30 May 2008 and 10 October 2008,
Noting that the Headquarters Agreement between the International Centre for Migration Policy Development
and the Kingdom of Belgium, signed on 21 May 2008, foresees in its Article 18 paragraph 1 subparagraph (a) the
introduction of an internal tax system of ICMPD,
Have agreed as follows:

Article 1
(1) The Director General is authorised to establish an internal tax system to be applied throughout the organisation.
(2) The internal tax rate to be applied is a flat rate of 25% of established gross taxable salary levels.
(3) The Director General shall propose to the Steering Group at the yearly meetings approving the budget a salary scale
reflecting both gross taxable and net salaries for both single staff and staff with dependents.

Article 2
The introduction and application of an internal tax system shall not have any consequences on the level of
membership contributions to ICMPD’s budget.

Article 3
(1) This Agreement is open for signature for Member States of ICMPD until 30.06.2014.
(2) The Signatories shall inform the Austrian Federal Ministry for European and International Affairs that the conditions
of their internal law for the entry into force of this Agreement have been fulfilled. The Agreement is open to Member
States of ICMPD not having signed the Agreement who may accede by informing the Austrian Federal Ministry for
European and International Affairs that the conditions of their internal law for the entry into force of this Agreement
have been fulfilled.
(3) This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the third notification submitted
in accordance with paragraph 2 above.
(4) The provisions of this Agreement shall take effect as of 1 June 2008.

11036

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 93. szám

(5) For each State notifying the Austrian Federal Ministry for European and International Affairs after the entry into
force of the Agreement in accordance with paragraph 3, the Agreement shall enter in to force on the first day of the
second month following their notification in accordance with paragraph 2.
Done in Sarajevo on 26 May 2014 in one original copy in the English language.”

„Megállapodás
a Nemzetközi Migrációs Politikát Fejlesztő Központ (ICMPD) alapításáról és működéséről szóló
Bécsben, 1993. június 1. napján aláírt Megállapodásnak az ICMPD belső adórendszere bevezetésével
kapcsolatos negyedik módosításáról
A Megállapodást aláíró Felek, az ICMPD tagállamai,
tekintettel az ICMPD Pénzügyi Keretet Meghatározó Szabályzatának, 2008. május 30. napján és 2008. október 10.
napján a Kormányzó Csoport által módosított 15. bekezdésére,
figyelemmel arra, hogy a Nemzetközi Migrációs Politikát Fejlesztő Központ és a Belga Királyság által 2008. május 21.
napján aláírt Székhely-megállapodás 18. cikk 1. bekezdés a) pontja előirányozza az ICMPD belső adórendszerének
bevezetését,
az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk
(1) Az Igazgató jogosult belső adórendszer létrehozására, annak az egész szervezeten belüli alkalmazása érdekében.
(2) Az alkalmazandó belső adókulcs a megállapított bruttó adóköteles bérszint 25%-ának átalánya.
(3) Az Igazgató a költségvetést jóváhagyó éves ülésen javaslatot tesz a Kormányzó Csoportnak mind az egyedülálló,
mind az eltartottakkal rendelkező személyzet adóköteles bruttó és nettó bérét is tükröző bértáblára.

2. Cikk
A belső adórendszer bevezetése és alkalmazása nem érinti az ICMPD költségvetéséhez való tagállami
hozzájárulások szintjét.

3. Cikk
(1) Jelen Megállapodás aláírására 2014. június 30. napjáig van lehetősége az ICMPD tagállamoknak.
(2) Az Aláíró Felek értesítik az osztrák Európai és Nemzetközi Ügyek Szövetségi Minisztériumát a jelen Megállapodás
hatálybalépéséhez szükséges belső jogi előírásainak teljesítéséről. A Megállapodás nyitott minden, a Megállapodást
eddig még alá nem írt ICMPD tagállam számára, amelyek az osztrák Európai és Nemzetközi Ügyek Szövetségi
Minisztériumának a hatálybalépéséhez szükséges belső jogi előírásainak teljesítéséről szóló értesítésével
csatlakozhatnak a Megállapodáshoz.
(3) Jelen Megállapodás a (2) bekezdésben foglaltak szerinti harmadik értesítés beérkezését követő második hónap első
napján lép hatályba.
(4) Jelen megállapodás rendelkezéseit 2008. június első napjától kell alkalmazni.
(5) A Megállapodás azon Államok esetében, amelyek a Megállapodás (3) bekezdés szerinti hatálybalépését követően
értesítik az osztrák Európai és Nemzetközi Ügyek Szövetségi Minisztériumát, a (2) bekezdés szerinti értesítésüket
követő második hónap első napján lép hatályba.
Készült Szarajevóban, 2014. május 26-án, egy eredeti példányban angol nyelven.”
4. §

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 3. cikk (3) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) A Megállapodás, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak
ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a határrendészetért felelős miniszter, valamint
az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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VII. A Kúria határozatai

A Kúria Knk.IV.37.446/2014/3. számú határozata
A Kúria a dr. Szabó Edit Édua ügyvéd (1137 Budapest, Újpesti rakpart 5. 4/17.) által képviselt Jobbik Magyarországért
Mozgalom (1114 Budapest, Villányi út 20/B.) kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság (1054 Budapest,
Alkotmány u. 3.) által, aláírásgyűjtő ív mintapéldánya hitelesítése kapcsán meghozott 842/2014. (III. 20.) számú
határozatának felülvizsgálata iránt indított nemperes eljárásban az alulírott napon meghozta az alábbi
végzést:
A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 842/2014. (III. 20.) határozatát helybenhagyja.
Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak – külön felhívásra – 10 000 (tízezer) forint eljárási illetéket.
A Kúria elrendeli végzésének a Magyar Közlönyben való közzétételét.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás
I.

1. A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) 842/2014. (III. 20.) számú határozatában megtagadta
a kérelmező által hozzá benyújtott aláírásgyűjtő ív hitelesítését, amelyen a következő kérdés szerepelt:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés olyan határozatot fogadjon el, amelyben felkéri a Kormányt uniós
csatlakozási szerződésünk módosításának kezdeményezésére annak érdekében, hogy magyar termőföld tulajdonjogát
– a Magyar Állam, az önkormányzatok és az egyházak kivételével – csak belföldi magyar állampolgárok szerezhessék
meg?”
2. Az NVB a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási
eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 11. §-ára alapította eljárását. Hivatkozva
az Alkotmánybíróság 43/2003. (IX. 26.) (a továbbiakban: Abh.1.) és 44/2003. (IX. 26.) AB határozataira (a továbbiakban:
Abh.2.) a döntését azzal indokolta, hogy a hitelesítendő kérdés nemzetközi kötelezettségvállalást érintene, amelyről
ezért az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés d) pontja értelmében nem lehet népszavazást tartani. A nemzetközi
kötelezettségvállalásként a 2004. évi XXX. törvény I. mellékletében a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi
Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel
Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről szóló csatlakozási szerződést
(a továbbiakban: Csatlakozási Szerződés), annak X. melléklet 3. fejezet 2. pontját jelölte meg.
Az NVB álláspontja értelmében a népszavazásra feltenni kívánt kérdés a Csatlakozási Szerződésben vállalt
nemzetközi kötelezettség módosítására irányul, ezért az Alaptörvény megjelölt rendelkezése értelmében tilalmazott
tárgykört érint.
3. A határidőben érkezett felülvizsgálati kérelem értelmében az NVB határozata jogsértő volt, ezért az Nsztv. 30. §
(2) bekezdése alapján a Kúriától az NVB „népszavazási kezdeményezés visszautasításáról hozott határozatával
kapcsolatban” az NVB új eljárásra utasítását kérte.
A kérelmező érvelése szerint az NVB határozatában alaptalanul hivatkozott az Abh.1.-re és az Abh.2.-re, valamint
arra, hogy az 1982. évi 12. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a nemzetközi szerződések jogáról szóló, Bécsben,
az 1969. évi május hó 23. napján kelt nemzetközi szerződésről szóló egyezmény (a továbbiakban: Bécsi Egyezmény)
18. cikke akadálya lenne a hitelesítendő kérdés tárgyában népszavazás megtartásának.
Jogsértőnek minősítette az NVB határozatának azon megállapítását is, amely szerint a már hatályos nemzetközi
szerződés módosítása kérdésében csak a megkötésre jogosult szerv dönthetne, mert az ellentétes lenne
a jogállamiság népszuverenitást garantáló alapelvével. A népszavazásra feltenni szándékozott kérdés lényegét
abban jelölte meg, hogy az annak alapján megtartandó népszavazáson a nép véleményt nyilváníthatna
a Csatlakozási Szerződés módosításának szükségességéről. Ezért a népszavazáson felteendő kérdés nem magát
a Csatlakozási Szerződést módosítaná közvetlenül, hanem a módosításról szóló tárgyalások megkezdésére
irányulna.
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II.		 A felülvizsgálati kérelem nem megalapozott.
1. A Kúria az Nsztv. 30. § (1) bekezdésében – figyelemmel az Nsztv. 11. §-ára is – megfogalmazott hatáskörében
eljárva, nemperes eljárásban vizsgálja felül az NVB határozatának alkotmányosságát és törvényességét. Eljárása
felülvizsgálati jellegű, az NVB határozatának jogszerűségét elsődlegesen a felülvizsgálati kérelemben foglaltakra
tekintettel vizsgálja felül.
2. A felülvizsgálati kérelemben foglaltak megalapozottsága az NVB határozatának megváltoztatásához vezet [Nsztv.
30. § (1) bekezdés második mondata], azaz az NVB határozatának esetleges jogsértését a Kúria határozatával maga
orvosolja. A megalapozatlan felülvizsgálati kérelem esetében a Kúria az NVB határozatát helybenhagyja.
A Kúria megismételt eljárás lefolytatására az NVB-t csak a jogsértő visszautasító határozat esetében utasíthatja
[Nsztv. 30. § (2) bekezdés], amely azonban a jelen esetben, az NVB hitelesítést megtagadó tartalmú határozatára
tekintettel nem áll fenn.
3. Az országos népszavazás a népszuverenitás gyakorlásának egyik formája, amely az Alaptörvény B) cikk (3) és
(4) bekezdésére visszavezethetően a képviseleti hatalomgyakorlás mellett kiegészítő és kivételes jelleggel
bír. Az érvényes és eredményes népszavazáson hozott döntés – az Alaptörvény 8. cikk (1) bekezdés harmadik
fordulata értelmében – az Országgyűlésre kötelező. Ebből következőleg – és egyezően az Alkotmánybíróság
korábbi Alkotmányhoz fűzött gyakorlatával – a „közvetlen hatalomgyakorlása a népszuverenitás gyakorlásának
kivételes formája, amely azonban kivételes megvalósulása eseteiben a képviseleti hatalomgyakorlás fölött áll.”
[52/1997. (X. 14.) AB határozat, ABH 1997.]
4. Az országos népszavazás funkciója tehát az, hogy a képviseleti szervet az adott kérdés tekintetében meghatározott
irányú döntésre kényszerítse. A közvetlen hatalomgyakorlás kivételes jellegéből következőleg a népszavazáshoz
való jog több feltétel együttes fennállása esetén gyakorolható: a rendeltetésszerű joggyakorlás mellett a nép
csak olyan kérdésben ragadhatja magához a döntést, amely a képviseleti szerv hatáskörébe tartozik és amely
alkotmányos keretek között értelmezhető. Azok a tárgykörök, amelyeket az Alaptörvény zár ki a közvetlen
hatalomgyakorlásból, nem értékelhetőek „a jogállamiság népszuverenitást biztosító elvével ellentétes
jogértelmezésként”.
A fentiek előrebocsátását követően a Kúria abban a kérdésben foglalt állást, hogy a Csatlakozási Szerződés
nemzetközi szerződésnek tekinthető-e és így kiterjed-e rá az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés d) pontja szerinti
tilalom.
5. Az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés d) pontja értelmében „[n]em lehet országos népszavazást tartani (...) nemzetközi
szerződésből eredő kötelezettségről.”
Az NVB támadott határozatában a Csatlakozási Szerződést nemzetközi szerződésnek, a külföldi állampolgárokkal
valamint a belföldi és külföldi jogi személyekkel szemben védelmet nyújtó termőföldtulajdon-szerzés „türelmi időn”
túli eltörlésének kötelezettségét pedig nemzetközi kötelezettségnek tekintette.
6. A Csatlakozási Szerződés az Európai Unió joga oldaláról olyan nemzetközi szerződés, amelyet az Európai Unió és
annak tagállamai kötöttek egy harmadik állammal, jelesül Magyarországgal.
Az Alkotmánybíróság a 143/2010. (VII. 14.) AB határozatában és annak megállapításait fenntartva a 22/2012. (V. 11.)
AB határozatában – tagállami alkotmányos megközelítésből – egyértelművé tette azt, hogy minden olyan
szerződést, amelynek révén Magyarország az Alaptörvényben megjelölt valamely hatáskörét a továbbiakban
az Európai Unió intézményeivel közösen gyakorolja, nemzetközi szerződésnek minősít. A hatáskörtranszfer
kérdésben való döntés, a szerződés megkötésének eljárása a nemzetközi szerződések megkötésének általános
rendjét követi azzal, hogy az Alaptörvény a kötelezettségvállalást sajátos megerősítési rezsim alá helyezi.
Az Alaptörvény E) cikk (2) bekezdése értelmében ilyen nemzetközi szerződés mindenekelőtt a Csatlakozási
Szerződés.
7. Dacára annak, hogy a Csatlakozási Szerződés hatályba lépésétől kezdődően szükségképpen módosította
az Európai Unió alapító szerződéseit, azaz elsődleges jogforrásait és ezzel uniós jogként a belső jog részévé vált,
mégsem lehet eltekinteni annak nemzetközi szerződéses formájától. A Csatlakozási Szerződést, az abban foglalt
kötelezettségvállalást az Országgyűlés törvényben hirdette ki, ezzel tette a magyar jogrend részévé.
A Csatlakozási Szerződés az abban vállalt kötelezettségek tekintetében az uniós jogrend részét képezi, miközben
nemzetközi szerződésként nem oldódott fel az uniós jogban.
8. Az Alkotmánybíróság eddigi kérdés-hitelesítési gyakorlatában főként a kérdések uniós jogi alapszerződésekben
vállalt kötelezettségbe, a Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezettségekbe ütközésének [12/2007. (III. 9.)
AB határozat; 103/2007. (XII. 12.) AB határozat; 76/2008. (V. 29.) AB határozat], illetve az uniós alapszerződések
megkötési rendjének időbeli problémájával [Abh.1. és Abh.2.; 61/2008. (IV. 29.) AB határozat; 143/2010. (VII. 14.)
AB határozat] szembesült.
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A jelen esetben a Kúriának nem a hitelesítendő kérdést kellett összevetnie a még hatályba nem lépett Csatlakozási
Szerződéssel, hanem arra a helyzetre kellett választ adnia, amikor a kérdés az uniós jogrend számára utat nyitó,
hatályos Csatlakozási Szerződés módosítására irányul. A Kúria ezért nem tudta kiindulópontnak tekinteni
az NVB határozatában követett Abh.1. és az Abh.2.-ben foglalt megállapításokat, illetve nem tekintette irányadónak
a felülvizsgálati eljárása során a Bécsi Egyezmény rendelkezéseit sem.
9. A hatályos Csatlakozási Szerződés a belső jogban az a nemzetközi dokumentum, amely a csatlakozás pillanatában
rögzítette a magyar tagsági jogviszony tartalmát.
A hitelesítésre benyújtott kérdés többrétegű:
–
a népképviseleti szerv kötelezésén keresztül
–
kívánja a Kormányt rábírni
–
a Csatlakozási Szerződés
–
meghatározott irányú
–
módosítására.
A Kúria a kérdést tartalma alapján úgy értelmezte, hogy az Magyarország Európai Unióban viselt tagságának
nemzetközi dokumentumában rögzített feltételrendszerén kíván módosítást, a kérdésben konkrétan meghatározott
irányú kedvezőbb helyzetet elérni. Ehhez kéri a választópolgárok támogatását. A Kúria nem fogadta el a kérelmező
felülvizsgálati kérelemben kifejtett okfejtését, miszerint a népszavazáson felteendő kérdés nem magát a nemzetközi
kötelezettséget kívánja módosítani, csupán az arról szóló tárgyalások megkezdésére irányul. Az Alaptörvény
8. § (3) bekezdés d) pontja szerinti tilalomnak akkor kell érvényesülnie, ha az eredményes népszavazás nem csupán
a kihirdető törvényt, hanem a nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségeket is érinti. A tagsági lét feltételeinek
újratárgyalására irányuló törekvés szükségképpen érinti e kötelezettségeket.
Ezért a Kúria megállapította, hogy az NVB határozatát az Nsztv. rendelkezéseinek megsértése nélkül hozta meg,
ezért azt az Nsztv. 30. § (1) bekezdése alapján helybenhagyta.
Az illetékről a Kúria az illetékekről szóló – módosított – 1990. évi XCIII. törvény 43. § (7) bekezdése megfelelő
alkalmazásával határozott.
A Kúria határozatának a Magyar Közlönyben történő közzététele az Nsztv. 30. § (3) bekezdésén alapul, amely
a határozat meghozatalától számított nyolc napon belül való közzétételt ír elő.
A jogorvoslatot az Nsztv. 30. § (1) bekezdése zárja ki.
Budapest, 2014. július 3.
Dr. Kozma György s. k.,
a tanács elnöke

Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó s. k.,

Dr. Balogh Zsolt s. k.,

előadó bíró

bíró
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IX. Határozatok Tára
A köztársasági elnök 269/2014. (VII. 10.) KE határozata
államtitkári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja és a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és
az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján – a miniszterelnök javaslatára –
dr. Palkovics Lászlót 2014. július 15-ei hatállyal az Emberi Erőforrások Minisztériuma államtitkárává kinevezem.
Budapest, 2014. július 4.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. július 4.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/03296-1/2014.

A Kormány 1377/2014. (VII. 10.) Korm. határozata
a Nemzeti Hauszmann Terv (2014–2024) előkészítéséhez szükséges intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a budai Várnegyed védelme, megőrzése, méltó bemutatása kiemelt feladat, melynek
érdekében a Palotanegyed és a polgárváros átfogó rekonstrukciója szükséges, a Várnegyed reprezentatív, kulturális
és turisztikai funkcióinak erősítése céljából;
2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a kulturális örökség védelméért való felelőssége körében az
1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében dolgozza ki és terjessze a Kormány elé a Nemzeti Hauszmann Terv
a budai Várnegyed megújításáért (a továbbiakban: Nemzeti Hauszmann Terv) átfogó koncepcióját, illetve annak
első ütemeként a Palotanegyed 2015–2018. közötti megújításának részletes koncepcióját, valamint elrendeli azok
partnerségi egyeztetését;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
az átfogó koncepció tekintetében: 2014. október 30.
az első ütem tekintetében: 2014. december 15.
a partnerségi egyeztetés tekintetében: 2014. november 30., illetve 2015. január 31.
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a 2. pontban foglalt feladathoz
a Miniszterelnökség fejezeten belül szükséges 200 millió forint biztosítása érdekében;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2014. július 30.
4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2015. évi központi költségvetés tervezésekor – a Miniszterelnökséget
vezető miniszterrel egyeztetve – gondoskodjon a Nemzeti Hauszmann Terv kiemelt kulturális beruházás
megvalósításához szükséges források Miniszterelnökség fejezetben történő tervezéséről.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2015. évi központi költségvetés tervezésével egyidejűleg
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1378/2014. (VII. 10.) Korm. határozata
a KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0008 azonosító számú („53. sz. főút 55. sz. főút és az országhatár közötti
szakaszán 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítés / fejlesztés építés kivitelezési munkáinak
elvégzése” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről
A Kormány
1. jóváhagyja a KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0008 azonosító számú, „53. sz. főút 55. sz. főút és az országhatár közötti
szakaszán 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítés / fejlesztés építés kivitelezési munkáinak
elvégzése” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot az 1. melléklet szerint,
2. elfogadja az 1. melléklet szerint az 1. pontban meghatározott projekt kiemelt projektként történő nevesítését,
3. hozzájárul az 1. pontban meghatározott projekt támogatási szerződésének megkötéséhez.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A
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1. melléklet az 1378/2014. (VII. 10.) Korm. határozathoz
B

C

D

Támogatást igénylő

támogatási

megnevezése

összege

A projekt

1.

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

(bruttó Ft)

2.

KÖZOP–3.5.0-09-112014-0008

53. sz. főút 55. sz. főút
és az országhatár
közötti szakaszán
115 kN
tengelyterhelésre
történő burkolat
megerősítés /
fejlesztés építés
kivitelezési
munkáinak elvégzése

Nemzeti
Infrastruktúra
Fejlesztő
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

6 074 793 255

E

F

G

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei

Támogatás
intenzitása
(%)

100

A projekt keretében 13,4 km
főút kerül megerősítésre,
javítva ez által a térség
elérhetőségét és gazdasági
potenciálját.

A támogatási szerződés
a megvalósíthatósági
tanulmányban szereplő
finanszírozási hiány ráta
figyelembevételével kerül
megkötésre, azonban
a támogatást igénylőnek
haladéktalanul gondoskodnia
kell a költség-haszon elemzés
hatályos útdíjak alapján történő
felülvizsgálatáról,
és annak eredményei alapján
haladéktalanul kezdeményeznie
kell a támogatási szerződés
módosítását.
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A Kormány 1379/2014. (VII. 10.) Korm. határozata
a Támogatásokat Vizsgáló Irodának a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból a Miniszterelnökség részére
történő átadásával összefüggő fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva a Támogatásokat Vizsgáló Irodának a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból a Miniszterelnökség részére
történő átadása érdekében 68,7 millió forint tartós átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2014. évi
központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium fejezet, 1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím javára az 1. melléklet szerint.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1379/2014. (VII. 10.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA *
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.
ÁHT
egyedi
azonosító

294502

280645

Fejezet
szám

XI.

XVII.

Cím Alcím
szám szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1

Kiemelt
előir.
szám

K1
K2
K3

1

K1

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Millió forintban, egy tizedessel

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat neve

Miniszterelnökség
Miniszterelnökség

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

K2
K3

Személyi juttatások

50,3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

13,6
4,8

Személyi juttatások

-50,3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

-13,6
-4,8

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b) a következő év költségvetésébe beépülő
ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím Alcím
szám szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

Millió forintban, egy tizedessel

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat neve

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b) a következő év költségvetésébe beépülő

ÁHT.
egyedi
azonosító

280645

XI.
XVII.

Cím Alcím
szám szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1
1

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Miniszterelnökség
Miniszterelnökség
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b) a következő év költségvetésébe beépülő

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
1 példány
Fejezet
időarányos
1 példány
Állami Számvevőszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb: azonnal
2 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

T Á M O GAT Á S

A módosítás jogcíme

Millió forintban, egy tizedessel

Kiemelt előirányzat neve

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

68,7
-68,7

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Összesen
68,7

8

I.n.év

Millió forintban, egy tizedessel

II. n.év

III.n.év
51,6

IV.n.év
17,1
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Fejezet
szám
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