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I. Utasítások

A miniszterelnök 1/2017. (VI. 28.) ME utasítása  
a Magyar Corvin-lánc Iroda vezetőjének kinevezéséről

A Magyar Corvin-láncról és a Magyar Corvin-lánc Testületről szóló 86/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében biztosított 
jogkörömben eljárva a következő utasítást adom ki:

1. §  A Magyar Corvin-láncról és a Magyar Corvin-lánc Testületről szóló 86/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése 
alapján 2017. június 1. napjától határozatlan időre dr. Klinghammer Istvánt a  Magyar Corvin-lánc Iroda vezetőjévé 
nevezem ki.

2. §  A Magyar Corvin-lánc Iroda vezetőjét tevékenysége ellátásáért államtitkári illetménynek megfelelő összegű díjazás 
illeti meg.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök kabinetfőnökének 2/2017. (VI. 28.) MK utasítása  
a Miniszterelnöki Kabinetiroda gazdálkodási és kötelezettségvállalási szabályzatáról szóló  
1/2016. (I. 7.) MK utasítás módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
10. § (5) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § 
(2) bekezdésére figyelemmel a következő utasítást adom ki:

1. §  A Miniszterelnöki Kabinetiroda gazdálkodási és kötelezettségvállalási szabályzatról szóló 1/2016. (I. 7.) MK utasítás 
4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Áht. 37. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Minisztérium nevében kötelezettséget vállalni 
kizárólag pénzügyi ellenjegyzést követően és a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően írásban lehet, 
függetlenül attól, hogy az Ávr. 53. § (1) bekezdés a) pontja szerint nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás 
az olyan kifizetés teljesítéséhez, amelynek értéke nem éri el a százezer forintot.”

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

  Rogán Antal s. k.,
  miniszterelnök kabinetfőnöke 
  miniszter
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A miniszterelnök kabinetfőnökének 3/2017. (VI. 28.) MK utasítása  
a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló  
6/2016. (VII. 21.) MK utasítás módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
10. § (5) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § 
(2) bekezdésére figyelemmel a következő utasítást adom ki:

1. §  A fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 6/2016. (VII. 21.) MK utasítás 
(a továbbiakban: MK utasítás) 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  Áht. 37.  § (1)  bekezdésében foglaltaknak megfelelően az  MK nevében kötelezettséget vállalni kizárólag 
pénzügyi ellenjegyzést követően és a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően írásban lehet, függetlenül attól, 
hogy az Ávr. 53. § (1) bekezdés a) pontja szerint nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés 
teljesítéséhez, amelynek értéke nem éri el a százezer forintot.”

2. §  Az MK utasítás
a) 3. § (5) bekezdésében, 3. § (7) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 8. § (3) bekezdésében, 14. § (2) bekezdésében, 

14.  § (5)  bekezdésében, 37.  § (2)–(3)  bekezdésében, 45.  § (2)  bekezdésében és 48.  § (4)  bekezdésében 
a „gazdasági ügyekért felelős” szövegrész helyébe a „gazdasági és magánjogi ügyekért felelős” szöveg,

b) 26. § (2) bekezdésében az „a mérlegeli” szövegrész helyébe a „mérlegeli” szöveg
lép.

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

  Rogán Antal s. k.,
  miniszterelnök kabinetfőnöke 
  miniszter

A külgazdasági és külügyminiszter 24/2017. (VI. 28.) KKM utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről

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

1. §  A  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 
XLIII.  törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38.  § (2) és (5)  bekezdése alapján dr. Boros Emesét 2017. július 1. napjától 
a kinevezés visszavonásáig – de legfeljebb 6 hónap időtartamra – a turizmusdiplomáciai feladatok ellátásáért felelős 
miniszteri biztossá nevezem ki.

2. §  A miniszteri biztos az 1. §-ban meghatározott feladatkörében a következő tevékenységeket látja el:
a) irányítja a  turizmusdiplomáciai feladatok ellátását, a  turisztikai diplomaták tevékenységét, illetve 

a külképviseletek turizmusdiplomáciai tevékenységét,
b) képviseli Magyarországot a nemzetközi és regionális turisztikai szervezetekben,



H I V A T A L O S  É R T E S Í T Ő 	 • 	 2017.	évi	30.	szám	 3069

c) részt vesz a két- és többoldalú turisztikai együttműködésekben, közreműködik azok végrehajtásában,
d) támogatja a szakterületért felelős állami vezetők turizmusdiplomáciai tevékenységét, és szakmailag előkészíti 

a szakterületért felelős állami vezetők külföldi látogatásait,
e) ellátja a  Kína és a  kelet-közép-európai országok turisztikai együttműködésével kapcsolatos kormányzati 

koordinációt igénylő feladatokat, működteti a Turisztikai Koordinációs Központot,
f ) gondoskodik a  kínai turistacsoportok ADS rendszerben történő beutaztatásával kapcsolatos feladatok 

ellátásáról.

3. §  A miniszteri biztos tevékenységét a kulturális és tudománydiplomáciáért felelős államtitkár útján a külgazdasági és 
külügyminiszter irányítja.

4. §  A miniszteri biztost fenti tevékenysége ellátásáért a Ksztv. 38. § (9) bekezdés a) pontja alapján havi bruttó 143 200 Ft 
összegű díjazás illeti meg, és a Ksztv. 38. § (6) bekezdése szerinti juttatásokra jogosult.

5. §  A miniszteri biztost tevékenysége ellátásában a Turizmusdiplomáciai Főosztályon működő titkárság segíti.

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

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

A nemzetgazdasági miniszter 19/2017. (VI. 28.) NGM utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 
38. §  (1) bekezdése és a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást 
adom ki:

1. §  A  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdése alapján 2017. július 17. napjától 2018. január 17. napjáig 
terjedő időtartamra a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kiemelt informatikai projektjeinek összehangolásával kapcsolatos 
feladatok ellátására miniszteri biztossá Kalocsai Kornél urat nevezem ki.

2. §  A miniszteri biztos az 1. § szerinti feladatkörében
a) áttekinti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tervezés alatt lévő és megvalósítás előtt álló informatikai projektjeit, 

valamint megvizsgálja a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal tervezett és folyamatban lévő fejlesztéseit, melyek 
alapján javaslatot tesz az azokkal kapcsolatos további feladatokra, intézkedésekre,

b) áttekinti a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal projektjeinek belső szabályozását és az  ehhez kapcsolódó 
szakemberállományát, melyek alapján javaslatot tesz a projektek megvalósításához szükséges belső működési 
rendszerre, valamint

c) javaslatot tesz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kiemelt informatikai projekt-struktúrájának jövőbeli koncepciójára.

3. §  A miniszteri biztos tevékenységét a parlamenti és adóügyekért felelős államtitkár útján a nemzetgazdasági miniszter 
irányítja.

4. §  A miniszteri biztos tevékenységét titkárság nem segíti.
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5. §  A miniszteri biztos feladatköre ellátásáért a Ksztv. 38. § (6) bekezdése szerinti díjazásban és juttatásban részesül.

6. §  Ez az utasítás 2017. július 17-én lép hatályba.

7. §  Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 3/2017. (I. 5.) NGM utasítás.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnökének 1/2017. (VI. 28.) MBFH utasítása  
a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár kezelésében lévő adatokba történő 
betekintésnek és az adatok kiadásának módjáról, valamint  az adatközléssel kapcsolatos felszámítható 
költségtérítés mértékéről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 10/B. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyar Bányászati 
és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdés 11. pontja szerint a Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal által működtetett Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár működési rendjét – figyelemmel a bányászatról 
szóló 1993. évi XLVIII. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
vonatkozó részeire is – a következők szerint határozom meg:

 1. A Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár működésének szabályait a Melléklet1 tartalmazza.

 2. Az utasítás hatálya kiterjed a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH) bármely telephelyén 
kezelt, tárolt és a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár (a továbbiakban: FGBA) nyilvántartásában 
szereplő vagy nyilvántartásba vétel alatt álló adatra, adattári dokumentumra, illetve ezek használatára, továbbá 
az FGBA dokumentumállományának más szervezetek által kezelt részállományaira. 

 3. A fúrási magminták kezeléséről, elhelyezéséről, tárolásáról, nyilvántartásáról, használatáról és selejtezéséről külön 
MBFH elnöki utasítás rendelkezik. 

 4. A magminták megtekintésre, feldolgozásra, illetve mintavétel céljára történő kiadásával kapcsolatos térítési díjakat 
az 1. függelék tartalmazza.

 5. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

 6. Hatályát veszti 
a) a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár kezelésében lévő adatokba történő betekintésnek és 

az adatok kiadásának módjáról, valamint az adatközléssel kapcsolatos felszámítható költségtérítés mértékéről 
szóló 1/15/2007. számú MBFH utasítás, 

1 Az utasítás Mellékletét képező A Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár működésének szabályai a Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal intranet honlapján kerül közzétételre.
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b) a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár kezelésében lévő adatokba történő betekintésnek és 
az adatok kiadásának módjáról, valamint az adatközléssel kapcsolatos, felszámítható költségtérítés mértékéről 
szóló 1/15/2007. MBFH számú elnöki utasítás módosításáról szóló 1/4/2010. számú MBFH utasítás és

c) a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár kezelésében lévőadatokba történő betekintésnek és 
az adatok kiadásának módjáról, valamint az adatközléssel kapcsolatos felszámítható költségtérítés mértékéről 
szóló 1-2/2017. számú MBFH utasítás.

  Zelei Gábor s. k.,
  elnökhelyettes

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnökének 2/2017. (VI. 28.) MBFH utasítása  
a TAKARNET adatszolgáltatás használatáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23.  § (4)  bekezdésének c)  pontja alapján a  TAKARNET földhivatali információs 
rendszer által nyújtott ingatlan-nyilvántartási adatszolgáltatás bányafelügyeleti üzemeltetésének és igénybevételének szabályait 
a következők szerint határozom meg:

I. Az utasítás hatálya

 1. Az utasítás hatálya a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalra (a továbbiakban: MBFH) terjed ki.

II. A TAKARNET adatszolgáltatás üzemeltetése

 2. A TAKARNET adatszolgáltatáshoz a Földmérési és Távérzékelési Intézettel (a továbbiakban: FÖMI) kötött 970/2/2006. 
MBFH iktatószámú szerződést át kell adni a Gazdasági Főosztálynak.

 3. A digitális igazolványokat tartalmazó CD-t és a  jelszót tartalmazó borítékot az  MBFH Informatikai és Adatvédelmi 
Osztálya kapja meg és őrzi.

 4. A digitális igazolványokat az  MBFH Informatikai és Adatvédelmi Osztály vezetője által kijelölt munkatársa 
haladéktalanul telepíti az Adattári és Információs Osztály számítógépére.

 5. Az Adattári és Információs Osztály vezetője kijelöli az adatkérésre jogosult személyt és helyettesét (a továbbiakban: 
kijelölt személy).

 6. Az Informatikai és Adatvédelmi Osztály vezetője által kijelölt munkatárs a  telepítés alkalmával kioktatja a  kijelölt 
személyt a rendszer használatára.

 7. Az Adattári és Információs Osztály vezetője gondoskodik arról, hogy az adatlekérés lehetőségét az érintett munkatársak 
megismerjék.

 8. A telepítés alkalmával a kijelölt személynek át kell adni a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó, a FÖMI-vel kötött 
Szerződés másolatát. Az Általános Szolgáltatási Feltételek a ww w. takarnet .h u honlapon találhatók.
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 9. Az Általános Szolgáltatási Feltételekben időközben bekövetkező és a megnevezett honlapon közzétett változásokról 
a kijelölt személy tájékoztatja az Adattári és Információs Osztály vezetőjét.

 10. A kijelölt személy felelős az  adatlekérés technikai részének Szerződés szerinti működéséért. Szükség esetén 
az Informatikai és Adatvédelmi Osztály segítségét kéri. El nem hárítható technikai akadályok esetén az Informatikai és 
Adatvédelmi Osztály a TAKARNET ügyfélszolgálati irodájához fordul segítségért.

III. Az adatigénylés rendje

 11. Az adatigénylő e-mailben küldi meg adatigényét a főosztályvezetőjének.
Az adatigényen fel kell tüntetni
a) az adatigényléssel érintett ügy iktatószámát és tárgyát,
b) az adatigényléssel érintett ügy fajtáját (közigazgatási eljárás vagy egyéb hivatali ügyintézés),
c) az adatigénylés indokát.

 12. A főosztályvezetők személyesen felelősek azért, hogy csak indokolt esetben legyen adatlekérés, keletkezzen 
az MBFH számára fizetési kötelezettség.

 13. A főosztályvezető az  adatkérés engedélyezése esetén az  adatkérést továbbítja a  kijelölt személynek, aki a  kért 
adatokat e-mailben küldi meg az adatigénylőnek.

IV. A teljesített adatszolgáltatás megfizetése

 14. A kijelölt személy a  hónap utolsó munkanapján összesítést készít, az  MBFH-ban főosztályonként, az  igénybevett 
adatszolgáltatásokról, és azt e-mailben továbbítja a Gazdasági Főosztálynak. A Gazdasági Főosztály az összesítéseket 
kinyomtatja és a számlához csatolja.

 15. Az összesítések ismeretében a  Bányászati, Gázipari és Építésügyi Főosztály vezetője (távolléte esetén helyettese) 
igazolja le a FÖMI által a TAKARNET adatszolgáltatások igénybevételéről készített számlát.

 16. A számlák leigazolását követően a Gazdasági Főosztály intézkedik a számlák szerződés szerinti teljesítéséről.

V. Záró rendelkezések

 17. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Zelei Gábor s. k.,
  elnökhelyettes



H I V A T A L O S  É R T E S Í T Ő 	 • 	 2017.	évi	30.	szám	 3073

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnökének 3/2017. (VI. 28.) MBFH utasítása  
a bányajáradékkal kapcsolatos bányafelügyeleti feladatokról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a bányászatról szóló 
1993. évi XLVIII. törvény, a a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet, 
valamint az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az érték számítás módjának 
meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet alapján a bányajáradékkal kapcsolatos bányafelügyeleti feladatok 
végrehajtását a következők szerint szabályozom:

I. Az utasítás hatálya

 1. Az utasítás hatálya a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalra (a továbbiakban: MBFH) terjed ki.

II. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal feladatai

1. Bányajáradék önbevallással kapcsolatos feladatok

 1.1. A Járadékbevételi Osztály (a továbbiakban: JBO)
a) adatbázisban nyilvántartja a bányajáradék önbevallásra kötelezetteket [a bányászatról szóló 1993. évi 

XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 4. § (4) bekezdés],
b) azonosító számmal látja el az önbevallásokat,
c) digitális nyilvántartásában kitermelőhelyenként (ásványi nyersanyagonként) rögzíti a negyedévente, havonta 

megküldött önbevallásokat,
d) digitális nyilvántartásában kitermelőhelyenként rögzíti a bányatelekre a kitermelés megkezdésére 

megállapított határidő meghosszabbítása esetén fizetendő térítést [a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 
(a továbbiakban: Bt.) 26/A. § (4) bekezdés],

e) digitális nyilvántartásában kitermelőhelyenként (ásványi nyersanyagonként) rögzíti a kitermelés 
szüneteltetésének időtartamára a kiesett bányajáradék pótlására fizetendő díjat [Bt. 30. § (3) bekezdés],

f ) digitális nyilvántartásában rögzíti a jogosulatlanul kitermelt nyersanyag értékét [Bt. 41. § (1) bekezdés].

 1.2. A JBO ellenőrzi, hogy
a) a vállalkozó a bányajáradék önbevallást a Vhr. 4. § (5) bekezdésében előírt határidőre küldte-e meg,
b) az önbevallás nyomtatványainak kitöltése az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos 

értékének, valamint az érték számítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 8/A. §-ában és mellékleteiben előírtak szerint történt-e,

c) érvényesül-e az előírt számszaki összefüggés,
d) az önbevallásban a bányatelket megállapító határozatban vagy egyéb hatósági engedélyben meghatározott 

ásványi nyersanyag van-e feltüntetve.

 1.3. A JBO
a) kötelezést ad ki a jogellenes állapot megszüntetésére, amennyiben az 1.2. pont alatt felsorolt vizsgálat azt 

állapítja meg, hogy a vállalkozó önbevallási kötelezettségét hibásan, késedelmesen vagy elmulasztva teljesíti. 
A jogellenes állapot további fennállása esetén eljárást indít és bírságot szab ki. A kiszabott bírság határozatokat 
a JBO megküldi a Gazdasági Főosztálynak,

b) ellenőrzés céljából értesíti a Bányászati és Robbantásfelügyeleti Osztályt (a továbbiakban: BRO), ha az 
önbevallásban a bányatelket megállapító határozatban vagy egyéb hatósági engedélyben eltérő ásványi 
nyersanyag szerepel, továbbá ha önrevízió során az önbevallás módosítása a bányajáradék összegét érinti,

c) szükség esetén értesíti az illetékes kormányhivatal bányászati osztályát, ha az önbevallásban a bányatelket 
megállapító határozatban vagy egyéb hatósági engedélyben eltérő ásványi nyersanyag szerepel.

 1.4. A Gazdasági Főosztály digitális nyilvántartást vezet a kiszabott bírságok befizetéséről.
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2. Bányajáradék számlával kapcsolatos feladatok

 2.1. A JBO
a) ellátja a napi bankszámlakivonatokban szereplő tételeket vállalkozó azonosító- és bizonylatszámmal, a fizetés 

jogcímével (bányajáradék, késedelmi kamat stb.),
b) az intézkedésre történő fizetés esetén megjelöli az intézkedés fajtáját, azt az évet, amelyet a fizetés érint, 

azonosítja a fizetett összeget a fizetés jogcímével,
c) digitális nyilvántartásában rögzíti a fizetéseket idősoros, befizetőnkénti és az érintett évenkénti bontásban,
d) rávezeti a fizetés összegét, időpontját, bizonylatszámát a határozatokra, végrehajtási megkeresésekre, hitelezői 

igénybejelentésekre.

3. A bevallások és a bankszámla összevezetése

 3.1. A JBO
a) vállalkozónként összeveti a havi, negyedéves önbevallásokat és a befizetéseket,
b) elsőfokú határozatot hoz a bányajáradékot nem vagy csak részlegesen fizető vállalkozásokkal szemben,
c) késedelmi kamat fizetési kötelezettséget megállapító határozatot hoz a bányajáradékot késedelmesen 

fizetőkkel szemben [R. 8. § (1a) bekezdés].

4. Pénztartozásokkal, hitelezői igény bejelentéssel kapcsolatos feladatok

 4.1. A JBO
a) határozatban foglalt kötelezés (bányajáradék, bírság, térítési díj, késedelmi kamat, jogosulatlanul kitermelt 

érték, kiesett bányajáradék) eredménytelensége esetén megkeresi az adóhatóságot adók módjára történő 
behajtást kérve [az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 146. §],

b) a felszámolási eljárás alá vont vállalkozások tartozása esetén hitelezői igénybejelentést tesz,
c) minősíti a tartozásokat, leírja a behajthatatlan tartozásokat [a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § 

(4) bekezdés 10. pont a)–d), f ) és g) alpont],
d) a fővárosi és megyei kormányhivatal Bányászati Osztálya megkeresésére a vállalkozó MBFH-nál nyilvántartott 

tartozásairól [Bt. 5. § (4a) bekezdés a) pont, Bt. 6. § (3) bekezdés a) pont] belföldi jogsegélyt ad ki,
e) tájékoztatja a fővárosi és megyei kormányhivatal Bányászati Osztályát a jogosulatlanul kitermelt nyersanyag 

érték [Bt. 41. § (1) bekezdés], a kitermelés szüneteltetése miatt kiesett bányajáradék pótlására fizetendő díj 
[Bt. 30. § (3) bekezdés] és a térítési díj [Bt. 26/A. (4) bekezdés] tartozásról.

 4.2. A Gazdasági Főosztály digitális nyilvántartást vezet az átutalt regisztrációs díjakról, azok megtérüléséről.

5. Jelentések, beszámolók, összeállítások

 5.1. A JBO
a) évenként jelentést készít a bevallott és befizetett bányajáradékról, a jogosulatlanul kitermelt nyersanyag érték, 

a kitermelés szüneteltetése miatt kiesett bányajáradék pótlására fizetendő díj és a térítési díj fizetésre 
kötelezésről,

b) évenként mérlegjelentést készít,
c) havonta kincstári beszámolót készít,
d) évenként összeállítást készít az Állami Számvevőszéknek az állami költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről 

készített jelentéséhez,
e) évenként összeállítást készít az ásványi nyersanyagok kitermeléséről,
f ) havonta frissítve listát készít azon bányavállalkozókról, akik nem tettek eleget bányajáradék fizetési és/vagy 

önbevallási kötelezettségüknek,
g) évenként összeállítást készít a bányavállalkozók által fizetendő felügyeleti díjról [Bt. 43. § (9) bekezdés],



H I V A T A L O S  É R T E S Í T Ő 	 • 	 2017.	évi	30.	szám	 3075

h) havonta adatot szolgáltat a szénhidrogének kitermelése után bevallott bányajáradékról a Nemzetgazdasági 
Minisztérium felé,

i) eseti megkeresésekre adatszolgáltatást végez.

6. Bányajáradék önbevallások helyszíni ellenőrzésével kapcsolatos feladatok

 6.1. A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet közreműködésével a BRO
a) hatósági bányamérés keretében ellenőrzi a kitermelőhelyeken a bányajáradék alapját képező kitermelt 

mennyiséget és a bányaművelési térképeket,
b) a bányamérésből megállapított kitermelt mennyiséget összeveti a bányajáradék önbevallás mennyiségével. 

Ellenőrzi a bányavállalkozó vagy hatósági engedélyes által készített önbevallás alapját képező kitermelt 
mennyiségi térfogatszámítás megfelelőségét. Szükség esetén intézkedik a bányamérés alapján meghatározott 
kitermelt mennyiség bányajáradék önbevallásként való megküldése iránt.

 6.2. A JBO a BRO tájékoztatása alapján nyilvántartást vezet az ellenőrzésekről, az ellenőrzés során rögzített kötelezésekről, 
a kötelezések teljesítéséről.

7. Fajlagos érték felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok (R. 1. melléklet)

 7.1. A JBO a BRO bevonásával kétévente felülvizsgálja a bányajáradék önbevallásokban alkalmazandó fajlagos értéket és 
az ásványi nyersanyagok felsorolását. Szükség esetén javaslatot tesz az R. módosítására [R. 9. § (2) bekezdés].

III. A BRO feladatai

8. Bányajáradék önbevallásának ellenőrzésével kapcsolatos feladatok

 8.1. Az ellenőrzés típusai:
a) éves munkaterv alapján végzett ellenőrzés,
b) a JBO jelzése alapján eseti ellenőrzés.

 8.2. Az ellenőrzéseknek a következőkre kell kiterjedniük:
a) az önbevallásokban szereplő ásványi nyersanyagok megegyeznek-e a bányatelek-határozatban vagy egyéb 

hatósági engedélyben engedélyezett ásványi nyersanyagokkal,
b) a bevallott mennyiségek megfelelnek-e a bányatérképek alapján megállapítható kitermelt mennyiségeknek,
c) a bányatérképek a valós állapotot ábrázolják-e, figyelembe véve a geodéziai mérés idejét,
d) az önbevallásokban feltüntetett kitermelt mennyiséget alátámasztják-e a vállalkozó dokumentációi,
e) a geodéziai méréseken alapuló ásványi nyersanyagot meghatározó számításokat hites bányamérő 

ellenjegyezte-e,
f ) az adott szénhidrogénmező termelésbe állításának bizonylataira,
g) más hatóság által kiadott engedélyben foglaltak betartására.

 8.3. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni.

 8.4. Amennyiben a BRO ellenőrzése során a bányajáradék önbevallás hiányosnak vagy hibásnak minősül, akkor az 
önbevallás pótlására vagy módosítására kell, hogy kötelezze a vállalkozót. A JBO a módosított, pótolt önbevallás 
beérkezéséről értesíti a BRO-t.

 8.5. A BRO az ellenőrzés eredményéről tájékoztatja a JBO-t, az ellenőrzésről készített jegyzőkönyvet haladéktalanul, 
a kötelezést jogerőre emelkedését követően továbbítja a JBO-hoz.
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 8.6. A bányafelügyelet elrendelheti a kitermelőhely geodéziai felmérését térfogatszámítás céljából a Magyar Földtani és 
Geofizikai Intézet bevonásával, ha a kitermelt és a bevallott ásványi nyersanyag mennyisége között jelentős eltérés 
feltételezhető.

IV. Záró rendelkezés

 9.1. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

 9.2. Hatályát veszti az MBFH elnökének 5/1994. és 2/1997., valamint 1/25/2010. MBFH számú utasítása.

  Zelei Gábor s. k.,
  elnökhelyettes

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnökének 4/2017. (VI. 28.) MBFH utasítása  
a vis maior tartalék és más pénzügyi alapok támogatásának elnyerésére irányuló pályázatokban, illetve 
a bányafelügyelet részvételét igénylő egyéb közigazgatási eljárásokban a földtani közeg tönkremenetelére, 
illetve állapotának jellemzésére használt földtani veszélyeztetettség kategóriákról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a vis maior tartalék 
és más pénzügyi alapok támogatásának elnyerésére irányuló pályázatokban, illetve a bányafelügyelet részvételét igénylő egyéb 
közigazgatási eljárásokban történő alkalmazásra a következő utasítást adom ki:

 1. A pincebeszakadással, partfalak omlásával, lejtős tömegmozgással veszélyeztetett területek földtani veszélyességét 
a mellékletekben lévő táblázatok alkalmazásával kell jellemezni a vis maior tartalék [9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet] 
és  más pénzügyi alapok támogatásának elnyerésére irányuló pályázatokban, illetve a bányafelügyelet részvételét 
igénylő egyéb közigazgatási eljárásokban a bányafelügyeletnek a földtani közeg által okozott veszélyek és káros 
folyamatok elleni védelem szempontjainak érvényesítése érdekében gyakorolt hatáskörében [a bányászatról szóló 
1993. évi XLVIII. törvény 44. § (1) bekezdés q) pontja és a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról 
szóló 203/1998. Korm. rendelet 30/C. § (2) bekezdése].

 2. Pincék és más mesterséges üregek esetében az 1. mellékletet; partfalak, 60°-nál meredekebb lejtők és rézsűk esetében 
a 2. mellékletet; földcsuszamlások (suvadás, szeletes földcsuszamlás, rétegcsúszás stb.) esetében a 3. mellékletet kell 
alkalmazni.

 3. A táblázatokat a bányafelügyelet honlapján közzé kell tenni.

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

  Zelei Gábor s. k.,
  elnökhelyettes
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1. melléklet a 4/2017. (VI. 28.) MBFH utasításhoz

A pincék földtani veszélyességi kategóriába sorolása

(Azt a pinceszakaszt kell értékelni, ahová a műszaki beavatkozást tervezik, illetve szemrevételezésre is 
a legveszélyesebb, vagy közterület, közintézmény alatt van.)
Ha egy pince a felszínig felszakadt, akkor az az 1. kategóriába tartozik, a táblázat tételes kitöltése csak tovább árnyalja 
a veszélyforrás jellegét.
A táblázatban a helyszínre jellemző kijelentés sorában lévő „x”-et kell megjelölni, ha a kijelentés igaz.

A pince helyszínének címe:

EOV koordináták:      X=                        Y=

Az adott pince jellemzői:
Veszélyességi kategóriák:

1 2 3 4 5

A pince anyakőzete:
(ha erősen repedezett, 
tömbösen elváló, akkor egy 
kategóriával előre kell sorolni)

homok, kavics, nyirok x

lösz, homokkő, tufa (piroklasztikum) x

mészkő, lávakőzet x

A pince: felszínig felszakadt x

a fedővastagság felénél jobban felszakadt x

A pince fedő vastagsága: kisebb, mint 2 m x

2–4 m közötti x

nagyobb, mint 4 m x

A pince: falazatlan x

falazott x

A pince falazata: sárba rakott kő vagy tégla x

beton idomkő x

A pince falazata: sérült, az ív torzult x

hibamentes x

A falazatlan pince íve: sérült, kisebb omlások vannak benne x

hibamentes x

A pince felett: nagy forgalmú út vagy földút van x

egyéb út van x

A pince felett: mély közműárok vagy burkolatlan árok van x

sekély közműárok van x

A pince felett a felszíni 
vízelvezetés:

megoldatlan x

megoldott x

A pince: erősen nedves, vizes (csőtörés, talajvíz stb.) x

A veszélyességi kategória oszlopában található megjelölt „x”-ek darabszáma

Számított veszélyességi kategória1

1 A számított veszélyességi kategória egy tizedes pontosságú értéke az alábbi képlettel számolva:

Σ (a veszélyességi kategória oszlopában található megjelölt „x”-ek darabszám × a hozzá tartozó veszélyességi kategória száma)

az összes megjelölt „x”-ek darabszám
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2. melléklet a 4/2017. (VI. 28.) MBFH utasításhoz

A partfalak (nem földcsuszamlás során létre jött természetes állapotú fal, illetve rézsű) 
földtani veszélyességi kategóriába sorolása

Ha egy partfalon vagy rézsűn már bekövetkezett az omlás, akkor az az 1. kategóriába tartozik, a táblázat tételes 
kitöltése csak tovább árnyalja a veszélyforrás jellegét.
A táblázatban a helyszínre jellemző kijelentés sorában lévő „x”-et kell megjelölni, ha a kijelentés igaz.

A partfal, rézsű helyszínének címe:

EOV koordináták:       X=                        Y=

Az adott partfal, rézsű jellemzői:
Veszélyességi kategóriák:

1 2 3 4 5

A partfal, rézsű anyakőzete: agyag, homok, lejtőtörmelék x

lösz, homokkő, tufa (piroklasztikum) x

mészkő, lávakőzet x

A partfal, rézsű: leomlott, megcsúszott x

A partfal, rézsű feletti 
felszínen:

eróziót csökkentő növényzet van x

nagy forgalmú út vagy földút van x

egyéb burkolt út van x

2–3 m-en belül közműárok vagy sír van x

a csapadék szabályozatlan elfolyású x

a háttérből felszín alatti vízterhelés van x

A partfal, rézsű lábánál: intenzív erodáló vízfolyás van x

A szakadási front: cm-es vagy annál nagyobb elvetési 
magasságú

x

csak húzásos repedéssel rajzolódott ki x

A partfal, rézsű magassága: 6 m feletti x

3–6 m közötti x

3 m alatti x

A partfal, rézsű meredeksége 
a teljes magasság 2/3-ában:

közel függőleges x

75°–90° közötti x

60°–75° közötti x

Törmeléklejtő: nincs, vagy a partfal vagy rézsű 
magasságának 1/5 részéig ér fel

x

megtámasztó szerepű x

víz visszaduzzasztó szerepű x

A partfal és törmeléklejtő 
vagy rézsű felszíne:

tömbös elválású, omlásos x

eróziós árkokkal szabdalt, omlásos x

kagylósodott, szakadásos x

nagy felületen törmelékcsúszásos x

sík x

A veszélyességi kategória oszlopában található megjelölt „x”-ek darabszáma

Számított veszélyességi kategória1

1 A számított veszélyességi kategória egy tizedes pontosságú értéke az alábbi képlettel számolva:

Σ (a veszélyességi kategória oszlopában található megjelölt „x”-ek darabszám × a hozzá tartozó veszélyességi kategória száma)

az összes megjelölt „x”-ek darabszám
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3. melléklet a 4/2017. (VI. 28.) MBFH utasításhoz

Földcsuszamlásos helyszínek földtani veszélyességi kategóriába sorolása

1. veszélyességi kategória – Gyors mozgású folyamatok – A földtani adottságok alapján a gyors mozgás valószínűsíthető, 
vagyis a mozgás sebessége nagyobb, mint 10 cm/év (a legaktívabb szakaszban nagyobb, mint 1 m/óra), a csúszólap 
átlag dőlése a 10 fokot meghaladja. Típusai: rogyás, szeletes földcsuszamlás, suvadás. A csúszólap felszíni kimetsződése 
(szakadási front) szinte teljes mértékben megtörtént, egyes szakaszokon 10 cm-t meghaladó elválások és/vagy 
szintkülönbségek alakultak ki. A mozgó terület alsó határvonala (nyelve) az aktuális terepformák alapján lehatárolható.

2. veszélyességi kategória – Lassú mozgású folyamatok – a mozgás sebessége kisebb, mint 10 cm/év (de a legaktívabb 
szakaszban 1 m/nap is lehet), és a valószínűsített csúszólap dőlése 2–7 fok közötti. Típusai: rétegcsúszás, kúszás. 
A csúszólap felszíni kimetsződése (szakadási front) szinte teljes mértékben megtörtént, egyes szakaszokon 3–5 cm-t 
meghaladó elválások és/vagy szintkülönbségek alakultak ki. A csúszás lábánál (nyelvénél) a torlódó zóna jól 
kirajzolódott. A gyorsabb mozgó terület határvonalai az aktuális állapotok alapján még nem pontosíthatóak, de 
a veszélyeztetett terület kiterjedése megállapítható. A rétegcsúszáson belül kisebb területek mozoghatnak eltérően 
(összetett rétegcsúszás), de jellemzően az egész terület egyszerre mozog.

3. veszélyességi kategória – A földcsuszamlás előjelei láthatóak vagy mérhetőek. A csúszólap kimetsződés (szakadási 
front) itt-ott már repedések, kisebb szintkülönbségek formájában megjelent. A lejtőn fakadó vizek, átázások jelentek 
meg. A szabadon álló fák vagy a fák összességében jellemzően dőltek (nem a szélnyomástól). Összességében a mozgó 
terület határvonala a földtani felépítés és a morfológia alapján megállapítható.
A földcsuszamlás már bekövetkezett, a mozgás a konszolidáció fázisában van, de kisebb határvonali és belső 
mozgások még észlelhetők.

4. veszélyességi kategória – Földtani térképezés adatai és a morfológiai viszonyok alapján potenciálisan földcsuszamlás- 
veszélyes helynek minősített terület, illetve olyan helyszínek, ahol már korábban bekövetkezett földcsuszamlás, de 
már a konszolidációja megtörtént. Az utóbbiakhoz tartoznak különösen az országosan elkészült „felszínmozgásos 
területek nyilvántartó lapjain” feldolgozott területek.

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnökének 5/2017. (VI. 28.) MBFH utasítása  
a célkitermelőhelyek nyilvántartásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság 
gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 17/C. § (2) bekezdésének 
végrehajtása érdekében a bányafelügyelet által engedélyezett célkitermelőhelyekre vonatkozó adatok nyilvántartásának és 
közzétételének részletes szabályait a következők szerint határozom meg:

1. Az utasítás hatálya

 1. Az utasítás hatálya a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalra (a továbbiakban: MBFH) és a célkitermelőhellyel érintett 
bányászati hatáskörben eljáró illetékes megyei kormányhivatalokra terjed ki.

2. Általános rendelkezések

 2. A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi 
CXXVIII.  törvény (a továbbiakban: Aptv.) 17/C. § (2) bekezdése alapján a bányafelügyelet a célkitermelőhelyekről 
meghatározott tartalommal nyilvántartást vezet, és azt a honlapján közzéteszi.
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3. A nyilvántartás formája

 3. A bányafelügyelet által engedélyezett célkitermelőhelyekről vezetett nyilvántartás (táblázatos formában) a következő 
adatokat tartalmazza:
a) az engedély nyilvántartási számát (betű-, számkombinációkkal és az autópálya számával, a célkitermelőhely 

közkeletű megnevezésével),
b) az engedélyező, módosító, törlő határozat számát és jogerőre emelkedésének (végrehajthatóságának) 

időpontját, valamint az engedély hatályosságának időpontját,
c) a célkitermelőhellyel érintett település megnevezését és az érintett ingatlanok helyrajzi számát,
d) a célkitermelőhely határvonala töréspontjainak EOV koordinátáit,
e) a célkitermelőhelyről kitermelhető ásványi nyersanyag megnevezését, a kitermelhető és kitermelt töltésanyag 

mennyiségét m3-ben,
f ) a töltésanyag felhasználásának pontos helyét (a megadott autópályaszakaszokat km-szelvényekkel),
g) a kérelmező (engedélyes) megnevezését, székhelyét,
h) a tevékenységet végző megnevezését, székhelyét,
i) a célkitermelőhellyel érintett illetékes bányászati hatáskörében eljáró illetékes kormányhivatal megnevezését.

4. A nyilvántartás rendje

 4. Az MBFH a közös elektronikus hálózatán vezeti a célkitermelőhely-nyilvántartást. A célkitermelőhely-nyilvántartáshoz 
a bányafelügyelet alkalmazottai olvasási hozzáféréssel rendelkeznek. A nyilvántartás vezetése a célkitermelőhely 
engedélyezését vagy törlését végző érintett bányászati hatáskörben eljáró illetékes megyei kormányhivatal feladata, 
felelősei a Bányászati Osztályok vezetői. Minden érintett bányászati hatáskörben eljáró illetékes kormányhivatalnál 
kijelölés alapján 2 fő jogosult a célkitermelőhely-nyilvántartást vezetni (új adatokat felvezetni, adatokat módosítani). 
E személyek jogosultságukat a nyilvántartás módosításához szükséges jelszóval gyakorolhatják. Az érintett bányászati 
hatáskörben eljáró illetékes kormányhivatal Bányászati Osztályai a célkitermelőhelyet engedélyező (komplex műveleti 
tervet jóváhagyó), az engedélyt módosító, illetve a célkitermelőhelyet törlő határozat jogerőssé és végrehajthatóvá 
válását követő 5 munkanapon belül kötelesek az adott határozat adatait felvezetni a bányafelügyelet közös 
elektronikus hálózatán megtalálható nyilvántartásba.

5. A közzététel módja

 5. A célkitermelőhelyekről vezetett hatósági nyilvántartást (az Aptv. szerinti tartalommal) a bányafelügyelet saját 
honlapján a nyilvántartások menüpont alatt mindenki számára hozzáférhető módon közzéteszi. A nyilvántartás 
közzétételéről, adatainak rendszeres frissítéséről a Földtani és Adattári Főosztály (a továbbiakban: FAFO) köteles 
gondoskodni. Az érintett bányászati hatáskörben eljáró illetékes kormányhivatal Bányászati Osztálya a nyilvántartásban 
végrehajtott adatmódosításokról a FAFO-t (a honlap karbantartásával megbízott személyt) haladéktalanul 
elektronikus úton értesíti a honlapon közzétett nyilvántartás módosítása érdekében.

6. Átmeneti és záró rendelkezések

 6. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Zelei Gábor s. k.,
  elnökhelyettes
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A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnökének 6/2017. (VI. 28.) MBFH utasítása  
a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Bányászati, Gázipari és Építésügyi Főosztály ügyeleti rendszerének 
működtetéséről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján – összhangban 
a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentésének 
és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzatról szóló 9/2013. (III. 22.) NFM rendelet előírásaival – a gazdasági és közlekedési 
főügyeleti rendszer létrehozásáról, működéséről, valamint egyes bejelentési kötelezettségekről szóló 59/2005. (VII. 18.) 
GKM rendeletben meghatározott bányafelügyeleti kötelezettségek érvényesítése érdekében a következő utasítást adom ki:

 1. A gazdasági és közlekedési főügyeleti rendszer létrehozásáról, működéséről, valamint egyes bejelentési 
kötelezettségekről szóló 59/2005. (VII. 18.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti Ágazati főügyeleti rendszer 
alárendelt részét képező Energetikai Főügyelet katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében 
bányafelügyeleti ügyeleti rendszert hozok létre, és elrendelem annak működtetését a következők szerint:
1.1. Az R. 2. §-ában felsorolt általános események, valamint az 1.2. pont alatti részletes események és a súlyos 

üzemzavarok és súlyos bányászati munkabalesetek bejelentésének fogadása, illetve továbbjelentése céljából 
folyamatosan 24 órás, telefonon való elérhetőséget kell biztosítani.

1.2. A kormányügyeleti rendszer minisztériumi feladatainak meghatározásáról szóló 52/2011. (XII. 9.) NFM utasítás 
1. melléklet V. pontja határozza meg, mely események minősülnek jelentéskötelesnek.

1.3. Az 1.1. pontban megadott feladat teljesítése érdekében az MBFH-nál személyi használatú mobiltelefonok 
segítségével a Bányászati Gázipari és Építésügyi Főosztály dolgozói fogadják a bejelentést, akiknek munkaidőn 
kívül is elérhetőnek kell lenniük, a megjelölt telefonszámokon:
1.3.1. a súlyos üzemzavar vagy baleset bejelentésére általánosan hívható telefonszám: +36-1/301-2971.

 2. A főügyeleti rendszer kommunikációs és információs feladatait a bányafelügyelet műszaki-biztonsági, munkavédelmi 
hatáskörében az MBFH látja el. Ezért
2.1. a Bányászati Gázipari és Építésügyi Főosztály kijelölt munkatársainak a személyi használatú mobiltelefonjaiba 

egymás, valamint a Gazdasági és Közlekedési Főügyelet (ÚTINFORM) telefonszámát fel kell venni,
2.2. a Bányászati Gázipari és Építésügyi Főosztály kijelölt munkatársainak a mindenkori elérhetőségük érdekében 

– a külföldi utazás kivételével – személyi használatú mobiltelefonjukat kötelesek üzemkész állapotban 
maguknál tartani.

 3. Ha az R. 2. §-ában felsorolt eseményről az érintett bányászati hatáskörben eljáró illetékes megyei kormányhivatal 
Bányászati Osztálya kap bejelentést, akkor a Bányászati Osztály vezetője haladéktalanul köteles a bejelentést 
az MBFH-nak, illetve az 1.3.1. alpontban megjelölt telefonszámra továbbítani.

 4. Az R. 2. §-ában, illetve az 1.2. pont alatt felsorolt részletes eseményről a bejelentést a Bányászati Gázipari és Építésügyi 
Főosztály ügyeletet ellátó munkatársa köteles az R. 4. § szerinti módon a Gazdasági és Közlekedési Főügyeletnek 
továbbítani. Ha a bejelentést közvetlenül az MBFH kapta, és az esemény az érintett bányászati hatáskörben eljáró 
illetékes kormányhivatal Bányászati Osztályának intézkedését igényli, az illetékes kormányhivatal Bányászati 
Osztályának vezetőjét is haladéktalanul értesíteni kell.

 5. A bekövetkezett rendkívüli eseményről szóló jelentés tartalmi követelményeit a kormányügyeleti rendszer 
létrehozásáról szóló 1324/2011. (IX. 22.) Korm. határozat 1. melléklet 7. pontja határozza meg.

 6. Az MBFH ügyeleti rendszerének megismerésére elrendelem az utasítás Hivatalos Értesítőben, valamint az MBFH 
honlapján való közzétételét.

 7. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
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 8. Hatályát veszti a súlyos üzemzavarok és súlyos bányászati munkabalesetek bányafelügyeleten belül történő jelentési 
rendjéről szóló 4/2002. MBH utasítás.

  Zelei Gábor s. k.,
  elnökhelyettes

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnökének 7/2017. (VI. 28.) MBFH utasítása  
a hatósági ellenőrzést végző köztisztviselők azonosító jelzéséről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
köztisztviselőinek hatósági ellenőrzése során alkalmazandó hatósági azonosító ruházat-eszköz használatának részletes szabályait 
a következők szerint állapítom meg:

 1. Az utasítás hatálya kiterjed a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH) kinevezett, munkaköri 
leírásuk szerint hatósági ellenőrzés végrehajtására utasítható köztisztviselőire.

 2. Az MBFH hatáskörébe tartozó tevékenységek és területek hatósági ellenőrzését végző köztisztviselőnek – az adott 
helyre külön szabályzatban meghatározott egyéni védőeszközökön túl – az időjárási viszonyoknak megfelelően 
az  ellenőrzés elengedhetetlen eszközeként, a hatósági azonosítás céljából, az MBFH által biztosított, azonosító 
jelzéssel ellátott zubbonyt vagy a hideg, illetve esővíz ellen védő rövidkabátot kötelező használni.

 3. A köztisztviselő a részére kiadott, 2. pont szerinti eszközöket csak hatósági ellenőrzés céljára használhatja, felelős azok 
tisztán tartásáért, épségének megőrzéséért. Ha a köztisztviselő közszolgálati jogviszonya megszűnik, akkor a részére 
kiadott eszközöket köteles az MBFH-nak visszaadni.

 4. A fekete színű zubbony és a sötétkék színű rövidkabát bal karjának felső, külső részén a bányafelügyelet jelvényképét 
kell elhelyezni, és azokat hátfelületükön fehér színű „BÁNYAFELÜGYELET” felirattal kell ellátni.

 5. A 2. pont szerinti eszközök számlával igazolt tisztítási díját az MBFH megfizeti, illetve az elhasználódottakat leselejtezi, 
és pótlásukról gondoskodik. Figyelemmel az esetleges létszámváltozásra, illetve az eszközök elhasználódására, 
megfelelő számú tartalékról kell gondoskodni.

 6. Új dolgozó felvétele esetén az eszközt a munkáltatói jogkör gyakorlójának a szükséges méretek megadásával 
az MBFH-tól kell igényelnie.

 7. A használatra kiadott eszközökről nyilvántartást kell vezetni.

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

 9. Jelen utasítás végrehajtásáért
a) a 2–3. pontok esetében az érintett köztisztviselő,
b) a 4–7. pontokban foglaltakért az MBFH Gazdasági Főosztály vezetője
felelős.

  Zelei Gábor s. k.,
  elnökhelyettes
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A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnökének 8/2017. (VI. 28.) MBFH utasítása  
gázipari engedélyesek műszaki-biztonsági szempontú minősítésével kapcsolatos követelményekről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel 
a  földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 126. § 
(2) bekezdésének előírásának végrehajtására a következő utasítást adom:

 1. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal engedélyezési eljárását megelőzően a földgázszállítási, 
földgáztárolási, földgázelosztási, szállítási rendszerüzemeltetési és a vezetékes PB-gáz szolgáltatási működési 
engedély kérelmezőjének a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok 
szerinti műszaki-biztonsági követelmények érvényesítése érdekében történő minősítését az alábbiakra figyelemmel 
kell végezni.

1. A minősítő eljárás

 2. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy a benyújtott kérelem tartalmazza-e:
a) a kérelmező üzemeltetésében álló gáztároló, gázszállító, illetve gázelosztó vezetékrendszer leírását,
b) a kérelmező cégbejegyzését igazoló okiratot,
c) a kérelmező szervezeti és működési szabályzatát,
d) a kérelmező minőségbiztosítási rendszerének tanúsítványát, valamint műszaki-biztonsági irányítási rendszere 

kidolgozásának ütemtervét,
e) a technológiai utasítások rendszerét,
f ) az üzemzavar-elhárítási szabályzatot,
g) a műszaki-biztonsági szempontból jelentős gázüzemi munkaköröket betöltő munkavállalók munkaköréhez 

előírt képesítéseket és a gáziparban megszerzett gyakorlatot igazoló iratokat,
h) a munkavállalók szakmai csoportok szerinti létszámkimutatását,
i) az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló iratot.

2. A gáztároló, gázszállító, illetve gázelosztó vezetékrendszer leírásának tartalmi követelményei

 3. A gáztároló, gázszállító, illetve gázelosztó vezetékrendszer leírásának tartalmi követelményei magukban foglalják
a) földgáztároló esetében a tároló geológiai, műveléstechnológiai paramétereit és műszaki adatait gáztárolónként 

az alábbiak szerint:
aa) a geológiai körülmények leírását és a műveléstechnológiai paraméterek megjelölését,
ab) a besajtoló és kitároló technológiai létesítmények leírását és főbb paramétereik megjelölését,
ac) a földgáztároláshoz szükséges egyéb technológiai létesítmények leírását és főbb paramétereik 

megjelölését,
ad) a szállítóvezetéki és elosztóvezetéki, valamint termelési kapcsolódások leírását és azok főbb 

paramétereinek megjelölését,
ae) a földgáztárolók üzemeltetését, irányítását, ellenőrzését szolgáló létesítmények és berendezések 

leírását, valamint főbb paramétereik megjelölését,
b) szállítóvezeték-rendszer esetében az alábbiakat:

ba) a szállítóvezeték műszaki leírását a kezdő és végpontok, valamint egyéb jellemzők megadásával,
bb) az indító és átadó állomások leírását,
bc) a szállítóvezetékek üzemeltetését, irányítását, ellenőrzését szolgáló létesítmények és berendezések 

leírását
a főbb paramétereik megjelölésével,

c) elosztóvezeték-rendszer esetében a rendszer fő elemeinek és jellemzőinek leírása mellett
ca) az üzemeltetett elosztóvezeték-rendszer bemutatását az ellátott települések, ipari üzemek és 

fogyasztói létszám megadásával,
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cb) a területi üzemviteli irányítás és üzemirányító szolgálatok székhelyének felsorolását, ezen belül külön 
feltüntetve az elosztóvezeték-rendszer azon részét, amelyet a kérelmező üzemeltetési szerződés 
alapján üzemeltet,

cc) az elosztóvezeték-rendszer és a szállítóvezeték-rendszer csatlakozási pontjainak és jellemzőinek 
leírását.

3. A benyújtott dokumentumok vizsgálata

 4. A benyújtott dokumentumok vizsgálatának az alábbiakra kell kiterjednie:
a) a cégbejegyzést igazoló okirat tartalmazza-e a működési engedélyben szereplő tevékenységet,
b) a kérelmező szervezeti és működési szabályzata, a munkavállalók szakmai csoportok szerinti létszáma, 

képesítése és a gáziparban megszerzett gyakorlata alapján biztosított-e a műszaki-biztonsági, illetve 
minőségbiztosítási követelmények érvényesülése,

c) a technológiai utasítások rendszere, az üzemzavar-elhárítási szabályzat megfelelően szabályozza-e a kérelmező 
tevékenységét, ezek kidolgozásánál figyelembe vették-e a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

 5. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak a minősítési eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény előírásai szerint kell eljárnia.

 6. A műszaki-biztonsági minősítés ügyében hozott határozatot meg kell küldeni a kérelmezőnek, valamint a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak.

4. Záró rendelkezések

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

 8. Hatályát veszti a Magyar Bányászati Hivatal elnökének 11/2004. MBH számú utasítása.

  Zelei Gábor s. k.,
  elnökhelyettes

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnökének 9/2017. (VI. 28.) MBFH utasítása  
Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Magyar Bányászati 
és Földtani Hivatal tűzvédelmét az alábbiak szerint szabályozom:

 1. Figyelemmel a  tűz elleni védekezésről, a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19.  § 
(1)  bekezdés, a  tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 2.  § (1)  bekezdés, valamint 
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet előírásaira, a Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal (a továbbiakban: MBFH) tűzvédelmét a melléklet1 szerinti Tűzvédelmi Szabályzat kiadásával szabályozom.

1 Az utasítás mellékletét képező Tűzvédelmi Szabályzat a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal intranet honlapján kerül közzétételre.
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 2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

 3. Hatályát veszti a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnökének
a) a Budapesti Bányakapitányság Tűzvédelmi Szabályzatára kiadott 1/16/2009.,
b) a Hivatal Budapesti Központi telephelyének Tűzvédelmi Szabályzatára kiadott 1/17/2009.,
c) a Miskolci Bányakapitányság Tűzvédelmi Szabályzatára kiadott 1/18/2009.,
d) a Pécsi Bányakapitányság Tűzvédelmi Szabályzatára kiadott 1/19/2009.,
e) a Szolnoki Bányakapitányság Tűzvédelmi Szabályzatára kiadott 1/20/2009. és
f ) a Veszprémi Bányakapitányság Tűzvédelmi Szabályzatára kiadott 1/21/2009.
MBFH számú utasítása.

  Zelei Gábor s. k.,
  elnökhelyettes

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnökének 10/2017. (VI. 28.) MBFH utasítása  
a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal által végzett hatósági ellenőrzésekkel kapcsolatos adatok  
Ket. 94. § (3) bekezdés szerinti nyilvántartásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (3) bekezdésének végrehajtása érdekében a Magyar 
Bányászati és Földtani Hivatal által lefolytatott hatósági ellenőrzések nyilvántartásának részletes szabályait a következők szerint 
határozom meg:

 1. Az utasítás hatálya a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalra (a továbbiakban: MBFH) terjed ki.

 2. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 
Ket.) 94. § (3) bekezdés alapján az MBFH az általa lefolytatott hatósági ellenőrzések eredményéről, az azokhoz 
kapcsolódó eljárási cselekményekről meghatározott tartalommal nyilvántartást vezet. A nyilvántartás célja, hogy 
az ügyintézők számára biztosítsa azokat az adatokat, melyek a Ket. 94. § (2) bekezdés c) és d) pontjának érvényre 
juttatása érdekében szükségesek.

 3. Az MBFH által végzett hatósági ellenőrzések, valamint az ahhoz kapcsolódó eljárási cselekmények nyilvántartása 
(táblázatos formában) a következő adatokat tartalmazza:
3.1. Az ügyfél nevét, akiről a hatósági ellenőrzés eredményeként megállapítást nyert, hogy a jogszabályban, illetve 

hatósági határozatban foglalt előírásokat megsértette:
a) természetes személy és egyéni vállalkozó esetén családi és utónevét,
b) jogi személyiség vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén nevét.

3.2. Az ügyfél hivatalos címét:
a) természetes személy és egyéni vállalkozó esetén lakcímét,
b) jogi személyiség vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén székhelyét, külföldi 

székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címét.
3.3. Az ügyfél hatóság által kezelhető azonosító adatait:

a) természetes személy és egyéni vállalkozó ügyfél esetén születési helyét és idejét, valamint anyja 
születési nevét,

b) jogi személyiség vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén adószámát.
3.4. Az ügyfél által megsértett, jogszabályi vagy hatósági határozatban foglalt rendelkezést, valamint a jogsértés 

típusát (több jogszabályi, hatósági rendelkezés megsértése esetén a legsúlyosabbat kell jelölni, és a megjegyzés 
rovatban kell a további jogsértéseket feltüntetni).
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3.5. A jogsértés megszüntetésére felhívó végzés számát (MBFH/főszám-alszám/év formátumban), közlésének 
időpontját, a jogsértés megszüntetésére adott határnapot.

3.6. A jogsértés megszüntetésére felhívó végzés eredményét, a teljesítést igazoló ügyirat iktatási számát  
(MBFH/főszám-alszám/év formátumban).

3.7. A jogkövetkezményt megállapító hatósági határozat számát (MBFH/főszám-alszám/év formátumban), 
jogerőre emelkedésének időpontját.

3.8. Szükség esetén az eljárási cselekménnyel kapcsolatos megjegyzést.

 4. Az MBFH a jelen utasítás szerinti nyilvántartást közös elektronikus hálózatán vezeti, az erre a célra kialakított 
adatbázisban. A nyilvántartáshoz az MBFH meghatározott alkalmazottai olvasási hozzáféréssel rendelkeznek. 
Az MBFH-nál kijelölés alapján 2 fő jogosult a nyilvántartást vezetni (új adatokat felvezetni, adatokat módosítani), akik 
jogosultságukat a nyilvántartáshoz tartozó adatlapon gyakorolhatják. A nyilvántartás vezetésére jogosultak 
a jogsértés megszüntetésére felhívó végzés keltét, az abban megállapított határidő lejártát, illetve a jogkövetkezményt 
megállapító határozat jogerőssé válását követően haladéktalanul kötelesek az adott eljárás adatait felvezetni 
a nyilvántartásba. A 3. pontban meghatározott adatokat azok keletkezésétől számított egy évig lehet kezelni.

 5. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Zelei Gábor s. k.,
  elnökhelyettes

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnökének 11/2017. (VI. 28.) MBFH utasítása  
a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Alkalmazásfejlesztési Szabályzatának kiadásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyar Bányászati 
és Földtani Hivatal informatikai alkalmazásfejlesztés alapkövetelményeit az alábbiak szerint határozom meg:

 1. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal informatikai Alkalmazásfejlesztési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) 
az 1. melléklet1 tartalmazza.

 2. A Szabályzat hatálya – az abban foglalt kivételek figyelembevételével – kiterjed a Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal (a továbbiakban: MBFH) teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott, valamennyi határozatlan és határozott 
időre kinevezett köztisztviselőjére és ügykezelőjére, valamint a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó 
munkavállalókra (a továbbiakban együtt: munkatárs).

 3. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

 4. Hatályát veszti az alkalmazásfejlesztési szabályzat kiadásáról szóló 1-5/2013. számú MBFH elnöki utasítás.

  Zelei Gábor s. k.,
  elnökhelyettes

1 Az utasítás mellékletét képező Alkalmazásfejlesztési Szabályzat a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal intranet honlapján kerül közzétételre.
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A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnökének 12/2017. (VI. 28.) MBFH utasítása  
a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Informatikai Katasztrófa-elhárítási Szabályzata kiadásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyar Bányászati 
és  Földtani Hivatal kritikus hivatali folyamatait támogató informatikai szolgáltatások informatikai katasztrófa-elhárítási 
tevékenységeit és felelősségeit az alábbiak szerint határozom meg:

 1. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Informatikai Katasztrófa-elhárítási Szabályzatát a melléklet1 tartalmazza.

 2. A szabályzat hatálya – az abban foglalt kivételek figyelembevételével – kiterjed a Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal (a továbbiakban: MBFH) teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott valamennyi határozatlan és határozott 
időre kinevezett köztisztviselőjére és ügykezelőjére, valamint a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó 
munkavállalókra (a továbbiakban együtt: munkatárs).

 3. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

 4. Hatályát veszti a katasztrófa elhárítási szabályzat kiadásáról szóló 1-9/2013. számú MBFH elnöki utasítás.

  Zelei Gábor s. k.,
  elnökhelyettes

1 Az utasítás mellékletét képező Informatikai Katasztrófa-elhárítási Szabályzat a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal intranet honlapján kerül 
közzétételre.

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnökének 13/2017. (VI. 28.) MBFH utasítása  
a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Működés-folytonossági Szabályzata kiadásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyar Bányászati 
és  Földtani Hivatal működés-folytonosságának fenntartásához szükséges feladatok rögzítését és ezen feladatokat koordináló 
csoportok és felelősségek kialakítását az alábbiak szerint határozom meg:

 1. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Működés-folytonossági Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) a melléklet1 
tartalmazza.

 2. A Szabályzat hatálya – az abban foglalt kivételek figyelembevételével – kiterjed a Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal (a továbbiakban: MBFH) teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott, valamennyi határozatlan és határozott 
időre kinevezett köztisztviselőjére és ügykezelőjére, valamint a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó 
munkavállalókra (a továbbiakban együtt: munkatárs).

1 Az utasítás mellékletét képező Működés-folytonossági Szabályzat a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal intranet honlapján kerül közzétételre.
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 3. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

 4. Hatályát veszti a működés folytonossági szabályzat kiadásáról szóló 1-7/2013. számú MBFH elnöki utasítás.

  Zelei Gábor s. k.,
  elnökhelyettes

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnökének 14/2017. (VI. 28.) MBFH utasítása  
a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Informatikai Biztonsági Szabályzatának kiadásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyar Bányászati 
és Földtani Hivatal informatikai biztonsági rendszerének alapkövetelményeit az alábbiak szerint határozom meg:

 1. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Informatikai Biztonsági Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) a melléklet1 
tartalmazza.

 2. A Szabályzat hatálya – az abban foglalt kivételek figyelembevételével – kiterjed a Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal (a továbbiakban: MBFH) teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott valamennyi határozatlan és határozott 
időre kinevezett köztisztviselőjére és ügykezelőjére, valamint a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó 
munkavállalókra (a továbbiakban együtt: munkatárs).

 3. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

 4. Hatályát veszti az Informatikai biztonsági szabályzat kiadásáról szóló 1-11/2013. számú MBFH elnöki utasítás.

  Zelei Gábor s. k.,
  elnökhelyettes

1 Az utasítás mellékletét képező Informatikai Biztonsági Szabályzat a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal intranet honlapján kerül közzétételre.
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A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnökének 15/2017. (VI. 28.) MBFH utasítása  
a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Informatikai Szabályzatának kiadásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyar Bányászati 
és  Földtani Hivatal informatikai rendszereinek és szolgáltatásainak üzemeltetési tevékenységeit, feladatok és felelősségek 
kijelölését az alábbiak szerint határozom meg:

 1. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Informatikai Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) a melléklet1 
tartalmazza.

 2. A Szabályzat hatálya – az abban foglalt kivételek figyelembevételével – kiterjed a Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal (a továbbiakban: MBFH) teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott, valamennyi határozatlan és határozott 
időre kinevezett köztisztviselőjére és ügykezelőjére, valamint a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó 
munkavállalókra (a továbbiakban együtt: munkatárs).

 3. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba. 

 4. Hatályát veszti az Informatikai Szabályzat kiadásáról szóló 1-8/2013. számú MBFH elnöki utasítás.

  Zelei Gábor s. k.,
  elnökhelyettes

1 Az utasítás mellékletét képező Informatikai Szabályzat a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal intranet honlapján kerül közzétételre.

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnökének 16/2017. (VI. 28.) MBFH utasítása  
a bányafelügyeleti határozatok közzétételéről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 80/A. §-ának előírásaira tekintettel, összhangban 
az  1/24/2010. sz. MBFH elnöki utasítással, az MBFH jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított 
határozatainak a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal honlapján történő közzétételét a következők szerint határozom meg:

I.
Az utasítás hatálya

 1. Az utasítás hatálya a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalra (a továbbiakban: MBFH) terjed ki.
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II.
Általános rendelkezések

 2. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 
Ket.) 80/A. § (1) bekezdése értelmében a hatóságnak közzé kell tennie a jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajthatóvá nyilvánított határozatot, amelyet
a) állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó 

szerv vagy személy ügyfélnek e tevékenységével kapcsolatban hozott,
b) közérdekű keresetindítással meg lehet támadni,
c) olyan ügyben hozott, amelyben jogszabály alapján a hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosa és az ingatlan-

nyilvántartásba bejegyzett használati jogosultja ügyfélnek minősült,
d) amelyben több mint ötven ügyfél vagy ötnél több, a Ket. 15. § (5) bekezdése alapján ügyfélnek minősülő 

szervezet vesz részt,
e) korlátozottan rendelkezésre álló természeti erőforrás elosztásáról, illetve felhasználásáról hozott,
f ) olyan ügyben hozott, amelyben az ügyfél számára kizárólagos vagy különleges jogot biztosított,
g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető 

helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
h) a közbiztonság fenntartása érdekében vagy fontos közrendvédelmi okból hozott,
i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének 

hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott, vagy
j) törvény rendelkezése szerint nyilvánosan közzé kell tenni.

III.
A közzétételre kerülő határozat adattartalma

 3. A határozatban szereplő személyes adat vagy üzleti titok körébe tartozó információ az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény, 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény vonatkozó előírásainak, valamint a Ket. 69/A. § 
(2) bekezdésében előírtak alkalmazásával tehető közzé.

 4. Az engedélyes gazdasági társaságok adatait és természetes személy bányavállalkozók esetében a nevet és lakcímet 
nem kell a határozatban kitakarni.

IV.
A határozat közzétételére vonatkozó szabályok

 5. A közzétételre tervezett határozatból a III. alcím szerint nem közzétehető adatot az ügyintéző fizikailag törli. A törölt 
adat helyét egy „X” jellel pótolja, vagy az eljárásban részt vevő természetes személy adatait az eljárásjogi szerepének 
megfelelő elnevezéssel pótolja.

 6. Az ügyintéző a határozat jogerőre emelkedésének vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánításának 
időpontja megadásával elektronikus úton dokumentum fájlban haladéktalanul megküldi a webmesternek, aki 
szerkesztésre nem alkalmas pdf fájlt hoz létre belőle, majd azt az MBFH honlapján haladéktalanul közzéteszi.

 7. A közzétételre kerülő határozatokat az MBFH honlapján külön csoportosítani kell. Ennek megfelelően
a) a „Kutatás” címszó magában foglalja a jogadomány, a műszaki üzemi terv, a zárójelentés elfogadásának 

ügytípusait, valamint a kutatással kapcsolatos határozatokat,
b) a „Bányatelek” címszó magában foglalja a bányatelek megállapítását, módosítását, törlését és a bányászati jog 

átruházáshoz történő hozzájárulás ügytípusait,
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c) a „Műszaki Üzemi Terv” címszó magában foglalja a feltárási, kitermelési, szüneteltetési, bányabezárási, 
mezőfelhagyási, tájrendezési tervek ügytípusait, valamint a műszaki üzemi tervvel kapcsolatos határozatokat,

d) a „Bírság” címszó magában foglalja a jogosulatlan, szabálytalan, eljárási, munkavédelmi és munkaügyi bírság 
határozatokat.

 8. A honlapon az MBFH megnevezése alatt külön kell kialakítani a 7. pontban meghatározott csoportokat.

 9. A csoportokat úgy kell elhelyezni a honlapon, hogy egyértelműen megállapítható legyen, az adott határozat száma 
mely csoporthoz tartozik.

V.
Záró rendelkezések

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

  Zelei Gábor s. k.,
  elnökhelyettes
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II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

A külgazdasági és külügyminiszter 20/2017. (VI. 28.) KKM közleménye  
a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti 
személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2016. évi VI. törvény  
2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

A 2016. évi VI. törvénnyel a Magyar Közlöny 2016. március 10-i 34. számában kihirdetett, a Magyarország Kormánya 
és  a Koszovói Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló 
Megállapodás 17. Cikk (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésről:
„Ez a Megállapodás azon későbbi jegyzék kézhezvételétől számított harmincadik (30.) napon lép hatályba, amelyben 
a Szerződő Felek értesítik egymást, hogy a hatálybalépéshez szükséges nemzeti jogi előírásokat teljesítették.”

A hatálybalépéshez szükséges belső jogi előírások teljesítésére vonatkozó, diplomáciai úton küldött későbbi értesítés 
kézhezvételének napja: 2017. május 31.
A Megállapodás hatálybalépésének napja: 2017. június 30.

A fentiekre tekintettel, összhangban a 2016. évi VI. törvény 4. § (3) bekezdésével, megállapítom, hogy a Magyarország 
Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról 
szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2016. évi VI. törvény 2. és 3. §-a 2017. június 30-án, azaz kettőezer-tizenhét 
június harmincadikán lép hatályba.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

A külgazdasági és külügyminiszter 21/2017. (VI. 28.) KKM közleménye  
a Magyarország Kormánya és Japán Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról 
szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi XXXIV. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

A 2017. évi XXXIV. törvénnyel a Magyar Közlöny 2017. május 15-i 69. számában kihirdetett, a Magyarország Kormánya 
és Japán Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás 8. cikkének 
1. bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésről:  
„A Felek írásban értesítik egymást jelen Megállapodás hatályba lépéséhez szükséges belső eljárásaik befejezéséről. 
A Megállapodás a későbbi értesítés kézhezvételétől számított harmincadik napon lép hatályba.” 

A hatálybalépéshez szükséges belső jogi előírások teljesítésére vonatkozó, diplomáciai úton küldött utolsó jegyzék 
kézhezvételének napja: 2017. június 2. 
A Megállapodás hatálybalépésének napja: 2017. július 2. 

A fentiekre tekintettel, összhangban a 2017. évi XXXIV. törvény 4. § (3) bekezdésével, megállapítom, hogy 
a  Magyarország Kormánya és Japán Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló 
Megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi XXXIV. törvény 2. és 3. §-a 2017. július 2-án, azaz kettőezer-tizenhét július 
második napján lép hatályba. 

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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A külgazdasági és külügyminiszter 22/2017. (VI. 28.) KKM közleménye  
a Magyarország és a Spanyol Királyság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló 
egyezmény kihirdetéséről szóló 2016. évi CLXXVIII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

A 2016. évi CLXXVIII. törvénnyel a Magyar Közlöny 2016. december 20-i 210. számában kihirdetett, a Magyarország és 
a Spanyol Királyság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény 14. Cikk (1) pontja 
az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésről:  
„(…) Jelen Egyezmény a Felek által az Egyezmény hatálybalépéshez szükséges nemzeti jogi feltételek teljesítésére 
vonatkozó, diplomáciai úton küldött utolsó írásbeli értesítés kézhezvételének napját követő második hónap első 
napján lép hatályba.”

A hatálybalépéshez szükséges belső jogi előírások teljesítésére vonatkozó, diplomáciai úton küldött utolsó jegyzék 
kézhezvételének napja: 2017. május 31.
A Megállapodás hatálybalépésének napja: 2017. július 1. 

A fentiekre tekintettel, összhangban a 2016. évi CLXXVIII. törvény 4. § (3) bekezdésével, megállapítom, hogy 
a Magyarország és a Spanyol Királyság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény 
kihirdetéséről szóló 2016. évi CLXXVIII. törvény 2. és 3. §-a 2017. július 1-jén, azaz kettőezer-tizenhét július elsején lép 
hatályba.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

A külgazdasági és külügyminiszter 23/2017. (VI. 28.) KKM közleménye  
Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködésről 
szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 349/2013. (X. 1.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

A 349/2013. (X. 1.) Korm. rendelettel a Magyar Közlöny 2013. október 1-jei 161. számában kihirdetett, a Magyarország 
Kormánya és a  Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködésről szóló egyezmény 
14. cikke az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésről:
„Ez az Egyezmény azon utolsó jegyzék kézhezvételétől számított harmincadik napon lép hatályba, melyben a felek 
diplomáciai úton tájékoztatják egymást arról, hogy eleget tettek az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső 
jogi követelményeknek.”

A hatálybalépéshez szükséges belső jogi követelmények teljesítésére vonatkozó, diplomáciai úton küldött utolsó 
jegyzék kézhezvételének napja: 2015. december 29.
A Megállapodás hatálybalépésének napja: 2016. január 28.

A fentiekre tekintettel, összhangban a  349/2013. (X. 1.) Korm. rendelet 4.  § (3)  bekezdésével megállapítom, hogy 
a Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködésről szóló 
egyezmény kihirdetéséről szóló 349/2013. (X. 1.) Korm. rendelet 2. és 3. §-a 2016. január 28-án, azaz kettőezer-tizenhat 
január huszonnyolcadik napján lépett hatályba.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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A külgazdasági és külügyminiszter 24/2017. (VI. 28.) KKM közleménye  
a Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról 
szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2017. évi XXXVI. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

A 2017. évi XXXVI. törvénnyel a  Magyar Közlöny 2017. május 15-i 69. számában kihirdetett, a  Magyarország 
és  a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött, az  elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény 16.  cikk 
1. bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésről:
„1. A jelen Egyezmény a diplomáciai úton érkezett azon utolsó írásbeli értesítés kézhezvételétől számított harmincadik 
(30.) napon lép hatályba, amelyben a  Felek a  jelen Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső jogi eljárások 
lezárulásáról értesítik egymást.”

A hatálybalépéshez szükséges belső jogi követelmények teljesítésére vonatkozó, diplomáciai úton küldött utolsó 
jegyzék kézhezvételének napja: 2017. május 31.
Az Egyezmény hatálybalépésének a napja: 2017. június 30.

A fentiekre tekintettel, összhangban a  2017. évi XXXVI. törvény 4.  § (3)  bekezdésével, megállapítom, hogy 
a  Magyarország és a  Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött, az  elítélt személyek átszállításáról szóló 
egyezmény kihirdetéséről szóló 2017. évi XXXVI. törvény 2. és 3. §-a 2017. június 30-án, azaz kettőezer-tizenhét június 
harmincadik napján lép hatályba.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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III. Személyügyi közlemények

A Belügyminisztérium személyügyi hírei 2017. május hónapban

Kinevezés

A közigazgatási államtitkár

Balogh Sárát a Belügyminisztériumban,
Besenyei Csilla Krisztinát a Belügyminisztériumban,
Börcsök Györgyöt a Belügyminisztériumban,
Cserjési Anettet a Belügyminisztériumban,
Juhász Petrát a Belügyminisztériumban,
dr. Gombár Ádámot a Belügyminisztériumban,
Katona Lilla Valentinát a Belügyminisztériumban,
Kulcsár Attilát a Belügyminisztériumban,
dr. Misák Piroska Tündét a Belügyminisztériumban,
Pálfalvi Márton Istvánt a Belügyminisztériumban,
Póti Gábort a Belügyminisztériumban,
dr. Tamás Szilviát a Belügyminisztériumban

kormányzati szolgálati jogviszonyba kinevezte.

Vezetői kinevezés

A közigazgatási államtitkár

dr. Gombár Ádám kormánytisztviselőt főosztályvezető-helyettes,
dr. Tamás Szilvia kormánytisztviselőt főosztályvezető-helyettes

munkakörbe kinevezte.

Címadományozás

A közigazgatási államtitkár

dr. Hornyik Zsuzsanna kormánytisztviselőnek közigazgatási tanácsadói címet,
dr. Szerencsi Judit kormánytisztviselőnek közigazgatási tanácsadói címet

adományozott.

Vezénylés

A belügyminiszter

Radványi Heléna bv. őrnagyot a Belügyminisztérium állományába

vezényelte.
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Kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnt 

próbaidőn belül azonnali hatállyal a kormánytisztviselő kérelmére
dr. Szalai Anita kormánytisztviselőnek;

közös megegyezéssel
Bényi Kornélia kormánytisztviselőnek,
Bodnár Tamás kormánytisztviselőnek,
Horváth Marianne kormánytisztviselőnek,
Kramlik Zsolt kormánytisztviselőnek,
Majoros Sándorné kormánytisztviselőnek,
dr. Nagy Nándor kormánytisztviselőnek,
Soós Emese kormánytisztviselőnek;

felmentéssel
Galazek Zsuzsanna kormánytisztviselőnek;

áthelyezéssel
Bodnár Edit kormánytisztviselőnek,
Lukács Mariann kormánytisztviselőnek.

A Nemzetgazdasági Minisztérium személyügyi hírei 2017. április hónapra vonatkozóan

Kormányzati szolgálati jogviszony létesítése

A munkáltatói jogkör gyakorlója

Andai Zoltán Tibort az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság állományába,
dr. Benkőné dr. Mező Hajnalkát az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság állományába,
Biró Bence Ákost az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság állományába,
Bisztriczky András Zsoltot az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság állományába,
Bleitner-Renn Brigittát az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság állományába,
dr. Braun Dórát az Államháztartásért Felelős Államtitkárság állományába,
Brulich Ágnest az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság állományába,
Csendes Krisztinát az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság állományába,
Cserny Pétert az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság állományába,
Dicső Diánát az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság állományába,
Fehér Tímeát az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság állományába,
Fenyvesi Zsolt Olivért az Államháztartásért Felelős Államtitkárság állományába,
Gulyás-Mészáros Ildikót az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság állományába,
Hegedüs Tekla Borbálát az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság állományába,
Herold Mártont az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság állományába,
Horváth Zoltánt az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság állományába,
Jenei Domonkos Györgyöt a Pénzügyekért Felelős Államtitkárság állományába,
dr. Kiss Klára Viktóriát az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság állományába,
Koleszár Ildikót az Államháztartásért Felelős Államtitkárság állományába,
Krivinger Klaudiát az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság állományába,
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Kun Krisztinát a Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkárság állományába,
Lippai Vilmos Lajost az Államháztartásért Felelős Államtitkárság állományába,
dr. Lukácsi Zsuzsannát az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság állományába,
Messzi-Szabó Petrát az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság állományába,
Mezey Rita Ildikót az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság állományába,
Pallag Pált az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság állományába,
Palya Emesét az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság állományába,
dr. Papp Dánielt a Közigazgatási Államtitkárság állományába,
Pauer Anikót az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság állományába,
Pintér Erikát a Gazdaságfejlesztésért és -szabályozásért Felelős Államtitkárság állományába,
Pulveri Edinát az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság állományába,
Rák Zsófiát az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság állományába,
Román László Árpádot az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság állományába,
Sahin-Tóth Jenőnét az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság állományába,
Saitz Tímeát a Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkárság állományába,
Schlenk-Markó Edinát az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság állományába,
Szántó Csillát az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság állományába,
dr. Tóth Zsófiát az Államháztartásért Felelős Államtitkárság állományába,
dr. Varga Györgynét a Közigazgatási Államtitkárság állományába,
Vásári Andrást az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság állományába,
Weitczer Tímeát az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság állományába

kormánytisztviselőnek kinevezte;

Burda Ferenc Pétert a Közigazgatási Államtitkárság állományába osztályvezetőnek,
Molnár Évát az Államháztartásért Felelős Államtitkárság állományába főosztályvezetőnek,
Szűcsné dr. Füredi Szilviát a Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkárság állományába főosztályvezetőnek

kinevezte.

Egyéb intézkedés

A munkáltatói jogkör gyakorlója

dr. Fekete Dalma Máriát a Gazdaságfejlesztésért és -szabályozásért Felelős Államtitkárság állományában 
főosztályvezetői,
Magyar Nórát a Közigazgatási Államtitkárság állományában főosztályvezető-helyettesi

munkakörbe helyezte;

dr. Antal Sándornak a Közigazgatási Államtitkárság állományában közigazgatási tanácsadó,
Peresztegi Gergelynek az Államháztartásért Felelős Államtitkárság állományában közigazgatási főtanácsadó

címet adományozott.

Kormányzati szolgálati jogviszony megszűnése

Kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnt

Ács Sarolta,
Bányainé Juhász Éva,
Bukor László Tibor,
dr. Háda Gergely,
Kiatipisz Alexandra,
Kiss Adrienn,
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Pék Marcell,
Popovics Réka,
Putz Norbert,
Savanya Péter,
Szabó Ágnes,
Szántó Péter,
Szűcs András,
Takács Szilvia,
Tóth Ágnes,
Tóth Gábor,
Varga-Kukla Éva,
Verebélyi András

kormánytisztviselőknek.
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IV. Egyéb közlemények

A Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye 
elveszett törzskönyvekről

A Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, 
a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése alapján 
az alábbi elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámát teszi közzé: 

776608C
853700G
454691F
344909F
011094L
028526J
032413M
068369P
070812P
080243M
085823N
086472E
094864D
143617M
164868G
188393G
196367P
210031N
211304C
217596K
231776L
243225F
252863I
254628D
261412I
268172H
271917K
295883L
299643N
301045H
304655E
307273N
314694N
322588K
327249J
341510N
399164N
406279G
433328N

443774J
444621L
464225B
470713F
487728K
510162N
517546N
518377M
526651L
546948I
561561A
569601K
575076N
598910F
610464K
641555I
651323G
658667N
665606G
684458D
708790I
710100K
714191L
716937L
725267N
725287K
728503F
745427M
746840J
760126M
774234M
791261M
806539C
817180L
818501M
834369G
848328N
849848H
871655J

885133I
908214M
909619N
911577N
921680D
946943L
961934I
978949H
001122K
004016I
007193L
024240N
024739N
029134N
031759K
050735K
055523N
062652E
075203P
076047N
078179P
089633H
096178N
096961P
112628L
121215F
123726G
124404G
132989N
136786N
157389I
161562I
164836J
186731G
189288P
196694M
209071M
217949M
222412I

223706M
226663H
231698L
242809L
246029N
268387H
290682M
315568J
333067H
351677N
372703L
380873P
381480M
393573N
407466L
414111P
438804B
442578I
452868K
466295I
469048J
482930J
494543I
495754E
509291K
510990M
513999K
519752H
531282K
537452F
553979I
557419A
564440N
570879M
589951G
592563M
616267M
619071H
629872N

638286J
638862E
659997F
664194M
666510N
678348J
692707D
718746K
722418K
738448M
740985L
780541M
787268J
791819J
795615D
796022D
804899N
805525N
807306K
815620B
842255J
844679M
853376K
856741L
880334F
889312C
892565L
914079F
915491C
924316M
946873M
952394J
954099H
957159G
967888J
968445N
015390N
095850M
128690M
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153598G
154117M
156633F
179032M
192147I
210258N
224319K
235992K
240234K
248174M
256674P
263595K
270068P
300185L
305020N
307575L
314959K
341017M
352744M
366128H
379289H
384503J
396542K
412558I
416021M
419808N
426120P
431300J
434063L
434124N
439121M
453515L
457535J
459082F
460757D
468159L
470453G
482327E
487289L
489775M
499912P
519429I
528211J
530048K
535375C
541815M
546734K
555795J
556805G
559727N
585347H
607372J
609011L
620418N

630546K
632960J
638945A
647759N
672740J
678436A
682708N
695864G
716891I
755602N
766528N
772692N
788135M
807839E
811992M
819690G
820392L
820520M
822374F
832256K
834871K
842352M
847832B
868490K
877380N
891973K
901231F
907068D
907836L
910761N
929418F
946322G
960974M
961921N
964914B
969028L
980944I
982923J
987764J
002718M
008284A
010707K
031337E
036692I
074191D
077723L
086271F
104227N
104975J
107658G
112659M
131938H
137861N
141530P

153063G
153522N
155412H
166099P
171992P
174873L
183214N
192151I
212467P
216408M
224285N
225441E
227128I
232033G
234518B
235110P
249075C
250286N
262166J
262939L
271062L
278452J
281255M
288049M
289202A
289628G
289948L
299568N
304469F
310512H
313023M
323956L
326621N
329364M
336211G
362509F
364466L
375235L
384538J
392464F
400186M
401424M
407984L
424594A
425246L
443101N
444961M
445054K
453127P
462221L
475855M
483005M
486439N
489111J

496363L
496848L
513435M
525280K
535992L
541942L
544429C
548395A
558721M
558796I
560238N
564533M
573413N
581994A
585957E
586688H
588429N
590472F
592307I
592394N
593553L
636197D
641257I
644199M
662088A
662147N
668392N
702023N
704157G
705349G
707901C
709433D
711166H
728826J
728968L
741230B
743338L
752226M
753568C
769201J
770289L
778885M
784747M
785676H
814065M
814624E
822340K
832718L
837913L
860617H
860751M
861969L
873345H
875322J

881153H
881767M
884871K
885269M
887880M
891664M
894067I
898325K
900958L
907649N
911923I
921114N
922691K
928461L
933502N
936152F
939077J
958592L
979511L
984963D
990095G
004140P
024742P
036190K
036749M
038252K
041541M
047583E
071627K
082434M
083455H
100327M
102227J
108493N
122362C
128015F
130690P
137491J
152760G
153173K
176891P
184004N
193295H
231965H
234417L
236366P
242649P
246803L
261930P
272594L
276050C
296242N
313167N
321000N
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328074P
331499E
344411N
358497N
380617P
388077M
390568A
393271M
422636I
427962G
434246N
435845H
441519H
453628M
457548M
464187N
464345G
485725L
488595N
493767I
512425N
512490B
513255L
515854F
522934F
528004M
529249J
537508A
539458M

550648A
552274K
568300L
586019E
593036H
597929M
601643N
606815N
621325K
621947L
627605M
637474E
638872M
654273L
656862J
663448J
667254K
668568G
668711L
694675M
700550C
700913G
703439N
707417M
708849L
711055N
719698H
720087H
730263M

773293N
774218K
775002L
775821J
786025N
787114M
792333L
795213E
798805G
809935H
812562K
818743E
832436L
834633G
856593E
857827M
863493M
887550L
898568K
907262F
919273H
929642K
932078N
938145M
941756M
943102N
954619L
994938L
001783P

003966N
021600M
038502M
040333G
043361M
051385M
068033I
093912K
100092H
102486N
114201N
119058I
136242H
149816I
185726D
193920L
212750N
226072L
260509C
266923K
287583P
305475D
327896K
338618L
351297G
371118I
397992M
402054P
404759B

411392N
428738N
440243J
481993L
518105D
601473I
609392K
661507M
665884N
689324D
704496M
721637K
722818F
724948E
760219M
768377I
776607M
812915M
833070K
857155K
930542J
934553L
942202H
959284D
985517G
989288I

Budapest, 2017. június 21.
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A Hivatalos Értesítőt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti. 
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter. A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Hivatalos Értesítő hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu honlapon érhető el. 
Felelős kiadó: dr. Salgó László Péter.
A Hivatalos Értesítő oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. 
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

A Nemzeti Választási Bizottság közleménye  
országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

A Nemzeti Választási Bizottság a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint 
a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 13. § (2) bekezdése alapján az alábbi közleményt teszi 
közzé.
A Nemzeti Választási Bizottság 2017. június 22-én tartott ülésén a 73/2017. számú, a 74/2017. számú, a 75/2017. 
számú, a 76/2017. számú, a 77/2017. számú, a 78/2017. számú, a 79/2017. számú, a 80/2017. számú és a 81/2017. 
számú határozataival országos népszavazásra feltenni kívánt kérdések hitelesítését megtagadta. 
A határozatok megtekinthetőek a választások hivatalos honlapján, a ww w.vala sztas.h u oldalon.

Budapest, 2017. június 22.

  Prof. Dr. Patyi András s. k.,
  a Nemzeti Választási Bizottság 
  elnöke
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