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III. Kormányrendeletek

A Kormány 78/2017. (IV. 6.) Korm. rendelete
az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló  
84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105.  § 
(2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 
7. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  Kormány a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerinti államigazgatási szervek 
(a továbbiakban: államigazgatási szerv), valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 
szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerinti rendvédelmi szervek (a  továbbiakban: rendvédelmi 
szerv) foglalkoztatottjai tekintetében a  Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás regisztrációs szerveként 
a foglalkoztató államigazgatási szervet és rendvédelmi szervet jelöli ki azzal, hogy
a) a kijelölt szerv maga dönt arról, hogy e hatáskörét kívánja-e gyakorolni,
b) ha az a) pont alapján a kijelölt szerv a hatáskör gyakorlása mellett dönt, a foglalkoztatott a regisztrációját ebben 
az esetben kezdeményezheti az (1) bekezdés szerinti szervnél.
(1b) Az (1a) bekezdés szerinti hatáskörét gyakorolni kívánó szerv köteles a foglalkoztatottjait erről tájékoztatni.”

2. §  Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 
7. § (2) bekezdésében az „(1) bekezdéstől” szövegrész helyébe az „(1) és (1a) bekezdéstől” szöveg lép.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2017. (IV. 6.) MvM rendelete
a régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti 
lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 13/2015. (III. 11.)  
MvM rendelet módosításáról

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés a), c) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 11.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A régészeti lelőhely és a  műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a  régészeti 
lelőhely és a  lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 4. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Ha a  műemléki érték nyilvántartásba vételére irányuló eljárás az  érintett ingatlan helyi védelem alatt álló 
építészeti örökségi jellegére tekintettel, hivatalból indul, akkor az eljárás során a  (4) bekezdésben foglaltakat nem 
kell alkalmazni, feltéve, hogy az értékvizsgálati dokumentáció a rendelkezésre álló adatokból elkészíthető.”

2. §  A Rendelet a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § Helyi védelem alatt álló építészeti örökségként nyilvántartásba vett műemléki érték védetté nyilvánításának 
előkészítése során a 7–11. § rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a) a 8. § (2) bekezdésében meghatározott egyeztetés mellőzhető,
b) a  8.  § (2a) és (4)  bekezdésében, valamint a  Kötv. 29.  § (3)  bekezdésében meghatározott értesítési 
kötelezettségének a  nyilvántartást vezető hatóság a  honlapján történő közzététellel tesz eleget, a  hirdetményi 
kapcsolattartásnak nincs helye,
c) a  8.  § (3) és (5)  bekezdésében meghatározott véleményt a  jogszabályok előkészítésében való társadalmi 
részvételről szóló törvény szabályai szerint kell kikérni, közmeghallgatásnak nincs helye,
d) a 10. § (3) bekezdésében meghatározott betekintési és észrevételezési jog a védetté nyilvánítási dokumentáció 
elkészültéig gyakorolható.”

3. §  A Rendelet 4. § (1) bekezdésében a „(9)” szövegrész helyébe a „(10)” szöveg lép.

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető 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.

IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 129/2017. (IV. 6.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – hozzájárulok 
Panayiotis Papadopoulos rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Ciprusi Köztársaság magyarországi rendkívüli és 
meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2017. március 20.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. március 30.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/01423-2/2017.
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