MAGYAR KÖZLÖNY

135. szám

M A G YA R O R S Z Á G H I V ATA L O S L A PJ A
2016. szeptember 5., hétfő

Tartalomjegyzék

272/2016. (IX. 5.) Korm. rendelet

19/2016. (IX. 5.) IM rendelet

37/2016. (IX. 5.) NFM rendelet

A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország
egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet
elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő
szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról

68592

A közös jogkezelő szervezetek és a független jogkezelő szervezetek
jogkezelési tevékenységének bejelentésével, valamint a reprezentatív
közös jogkezelő szervezetként végzett közös jogkezelési tevékenység
engedélyezésével kapcsolatos eljárásokért fizetendő igazgatási
szolgáltatási díjra vonatkozó szabályokról

68593

A nemzeti fejlesztési miniszter által adományozható elismerésekről szóló
3/2014. (I. 31.) NFM rendelet módosításáról

68595

68592

III.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 135. szám

Kormányrendeletek

A Kormány 272/2016. (IX. 5.) Korm. rendelete
a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről,
valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló
41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint
a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.)
Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ez a rendelet 2017. március 8-án hatályát veszti.”
2. §		
Ez a rendelet 2016. szeptember 8-án lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az igazságügyi miniszter 19/2016. (IX. 5.) IM rendelete
a közös jogkezelő szervezetek és a független jogkezelő szervezetek jogkezelési tevékenységének
bejelentésével, valamint a reprezentatív közös jogkezelő szervezetként végzett közös jogkezelési
tevékenység engedélyezésével kapcsolatos eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjra vonatkozó
szabályokról
A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény 157. § (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. §
1. pontjában és 1. melléklet F) pontjában foglalt táblázat 2. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
nemzetgazdasági miniszterrel, továbbá a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben és a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala elnöke véleményének kikérésével – a következőket rendelem el:

1. A közös jogkezelő szervezet vagy a független jogkezelő szervezet jogkezelési tevékenységének
bejelentéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj
1. §		
A közös jogkezelő szervezet vagy a független jogkezelő szervezet jogkezelési tevékenységének bejelentéséért
fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50 000 Ft.
2. §		
A közös jogkezelő szervezet vagy a független jogkezelő szervezet bejelentése a szerzői jogok és szerzői joghoz
kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Kjkt.) 84. § c) és d) pontjában
meghatározott adataiban bekövetkezett változás bejelentéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 25 000 Ft.
3. §		
Ha a közös jogkezelő szervezet a jogkezelési tevékenységének vagy a Kjkt. 84. § c) és d) pontjában meghatározott
adataiban bekövetkezett változás bejelentésével egyidejűleg a Kjkt. 33. § (2) bekezdése szerinti engedély iránti
kérelmet is előterjeszt, akkor a közös jogkezelő szervezet az engedély iránti kérelemre vonatkozó igazgatási
szolgáltatási díjat köteles megfizetni.

2. A reprezentatív közös jogkezelő szervezetként végzett közös jogkezelési tevékenység
engedélyezésével kapcsolatos eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj
4. §		
A reprezentatív közös jogkezelő szervezetként végzett közös jogkezelési tevékenység engedélyezésére irányuló
kérelem igazgatási szolgáltatási díja
a)
ha a kérelem legfeljebb három vagyoni jog tekintetében végzett közös jogkezelési tevékenységre vonatkozik,
függetlenül a kérelemben igényelt engedélyek számától, 850 000 Ft,
b)
ha a kérelem háromnál több vagyoni jog tekintetében végzett közös jogkezelési tevékenységre vonatkozik,
akkor az a) pontban meghatározott díjon felül minden egyes további érintett vagyoni jog tekintetében
425 000 Ft.
5. §		
A Kjkt. 89. és 90. §-a szerinti esetben a 4. § szerinti igazgatási szolgáltatási díjon felül – a kérelem szerinti közös
jogkezelési tevékenységgel érintett vagyoni jogonként – további 425 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
6. §

(1) Az engedély módosításáért
a)
a Kjkt. 95. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a 4. §-ban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj
mértékének felével,
b)
a Kjkt. 95. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a 4. §-ban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj
mértékével
megegyező összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díj kiszámításánál a 4. §-ban meghatározott előírásokat kell
alkalmazni.

3. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének közös szabályai
7. §

(1) Az igazgatási szolgáltatási díjat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (a továbbiakban: SZTNH) a kincstárnál
vezetett 10032000-01731842-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára átutalással vagy készpénzátutalási megbízás útján kell befizetni, az azonosítási adatok – a közös jogkezelő szervezet, független jogkezelő
szervezet vagy reprezentatív közös jogkezelő szervezet neve, címe és a jogcím – feltüntetésével.
(2) Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése a bejelentés vagy a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes; a díj
megfizetését a bejelentéskor vagy a kérelem benyújtásakor igazolni kell.
(3) Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól mentesség nem adható.

8. §

(1) Ha az SZTNH részére teljesített befizetés rendeltetése nem azonosítható, a befizetés jogcímét az SZTNH a befizetővel
egyezteti.
(2) Ha a befizető nem azonosítható, nem értesíthető, vagy az (1) bekezdés szerinti egyeztetés eredménytelen, de
a visszafizetéshez szükséges adatok az SZTNH rendelkezésére állnak, az SZTNH a befizetett összeget visszafizeti.
(3) Túlfizetés esetén a díjtöbbletet az SZTNH kérelemre visszatéríti. Az SZTNH nem téríti vissza azt a befizetést és
díjtöbbletet, amelynek összege nem éri el az 500 forintot, vagy amelynek esetében a visszatérítés költségei elérik
vagy meghaladják a visszafizetendő összeget.

9. §		
Az e rendeletben meghatározott díjak tekintetében
a)
a díjfizetési kötelezettségre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) és
(3) bekezdésében foglaltakat,
b)
a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (1) bekezdés első mondatában, valamint
31. § (2), (5)–(6), valamint (8) bekezdésében foglaltakat,
c)
az elmulasztott díjfizetés pótlására vonatkozó felhívásra az Itv. 73/A. §-ában foglaltakat
kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol a törvény illetéket említ, azon díjat kell érteni.
10. §		
A díj kezelésére és nyilvántartására az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

4. Záró rendelkezések
11. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmincegyedik napon lép hatályba.
12. §		
Hatályát veszti a közös jogkezelő szervezetek nyilvántartásával kapcsolatos eljárásokért fizetendő igazgatási
szolgáltatási díjra vonatkozó szabályokról szóló 37/2011. (XII. 23.) KIM rendelet.
		
		

Dr. Trócsányi László s. k.,
igazságügyi miniszter
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A nemzeti fejlesztési miniszter 37/2016. (IX. 5.) NFM rendelete
a nemzeti fejlesztési miniszter által adományozható elismerésekről szóló 3/2014. (I. 31.) NFM rendelet
módosításáról
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. §
(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 19. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A nemzeti fejlesztési miniszter által adományozható elismerésekről szóló 3/2014. (I. 31.) NFM rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A miniszter által adományozható szakmai díjak a következők:)
„i) Pro Turismo-díj.”
2. §		
A Rendelet 3. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Az adományozást kezdeményezheti:)
„g) a Pro Turismo-díj esetében a turizmussal kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos,
a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója, valamint a turisztikai és vendéglátóipari szakmai szervezetek.”
3. §		
A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Elismerés adományozására a következő alkalmakból kerül sor:
a) március 15-i nemzeti ünnep,
b) fogyasztóvédelmi világnap (március 15.),
c) űrhajózás világnapja (április 12.),
d) közszolgálati tisztviselők napja (július 1.),
e) vasutasnap (július 10.),
f ) augusztus 20-i állami ünnep,
g) bányásznap (minden év szeptember hónap első vasárnapja),
h) turisztikai világnap (szeptember 27.),
i) október 23-i nemzeti ünnep,
j) Borbála-nap (december 4.),
k) nemzetközi polgári repülés világnapja (december 7.),
l) kiemelkedő szakmai alkalom, esemény, évforduló.”
4. §		
A Rendelet a következő 13/B. §-sal egészül ki:
„13/B. § (1) Pro Turismo-díj a turisztikai tevékenység irányításában, tervezésében, szervezésében, a nemzetközi
turisztikai kapcsolatok terén végzett kiemelkedő tevékenység elismeréseként adományozható.
(2) Évente legfeljebb 6 díj adományozható.
(3) A díj a turisztikai világnap (szeptember 27.) alkalmából adományozható.”
5. §		
A Rendelet 23. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Miniszteri Elismerő Oklevél az 5. § (1) bekezdésében meghatározott eseményekhez kapcsolódóan adható.
(3) Évente legfeljebb 270 darab oklevél adományozható oly módon, hogy az 5. § (1) bekezdésében feltüntetett
nemzeti ünnepek, illetve állami ünnep alkalmával alkalmanként legfeljebb 30 darab, az 5. § (1) bekezdésében
feltüntetett egyéb alkalmak esetében alkalmanként legfeljebb 20 darab adományozható.
(4) Szakmai indokoltság esetén a miniszter a (3) bekezdésben meghatározott, alkalmanként adható oklevélszámtól
eltérhet.”
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Seszták Miklós s. k.,

		

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

