MAGYAR KÖZLÖNY

26. szám

MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA
2013. február 19., kedd

Tartalomjegyzék

43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet

A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek
megfelelõségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól

2007

A határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló
98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról

2012

A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának
részletes szabályairól szóló 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet módosításáról

2012

Az építésüggyel és egyes kiemelt beruházásokkal kapcsolatos hatósági
szabályokkal összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról

2013

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló
törvényben meghatározott államkötvény kibocsátásának részletes szabályairól

2017

79/2013. (II. 19.) KE határozat

Bírói felmentésrõl

2018

80/2013. (II. 19.) KE határozat

Bírói kinevezésrõl

2018

81/2013. (II. 19.) KE határozat

Bírói kinevezésrõl

2018

82/2013. (II. 19.) KE határozat

Bírói kinevezésrõl

2019

83/2013. (II. 19.) KE határozat

Bírói kinevezésrõl

2019

84/2013. (II. 19.) KE határozat

Bírói kinevezésrõl

2019

85/2013. (II. 19.) KE határozat

Bírói kinevezésrõl

2020

86/2013. (II. 19.) KE határozat

Bírói kinevezésrõl

2020

87/2013. (II. 19.) KE határozat

Bírói kinevezésrõl

2020

88/2013. (II. 19.) KE határozat

Bírói kinevezésrõl

2021

89/2013. (II. 19.) KE határozat

Bírói kinevezésrõl

2021

90/2013. (II. 19.) KE határozat

Bírói kinevezésrõl

2021

1064/2013. (II. 19.) Korm. határozat

A Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya közötti,

44/2013. (II. 19.) Korm. rendelet

45/2013. (II. 19.) Korm. rendelet

46/2013. (II. 19.) Korm. rendelet

4/2013. (II. 19.) NGM rendelet

a katonai és haditechnikai területen történõ együttmûködésrõl, valamint
védelmi és biztonsági eszközök kölcsönös átadásáról szóló megállapodás
szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1065/2013. (II. 19.) Korm. határozat

Az Egységes Szabadalmi Bíróság létrehozásáról szóló megállapodás szövegének
végleges megállapítására adott felhatalmazásról

1066/2013. (II. 19.) Korm. határozat

2022

2022

Az Európa Tanács tagállamai között a személyek szabad mozgásának szabályairól
szóló, 1957. december 13-án, Párizsban aláírt Európai Megállapodáshoz való
csatlakozás szövegének végleges megállapításáról

2023

2006

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2013. évi 26. szám

Tartalomjegyzék

1067/2013. (II. 19.) Korm. határozat

Az 5000 fõ lakosságszámot meg nem haladó települések lakosságának
az adósságkonszolidációval kapcsolatos tájékoztatásával összefüggõ
feladatokról

1068/2013. (II. 19.) Korm. határozat

2023

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek
közötti, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõséget terhelõ egyes költségek pénzügyi fedezetének biztosításához
szükséges elõirányzat-átcsoportosításról

2024

MAGYAR KÖZLÖNY

III.

•

2013. évi 26. szám

2007

Kormányrendeletek

A Kormány 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelete
a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelõségét tanúsító
szervezetek kijelölésének részletes szabályairól
A Kormány
az 1–2. §-ok, a 4–19. §-ok tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl szóló 1995. évi LXVI.
törvény 35/B. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/B. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország Alaptörvényének 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következõket rendeli el:

1. A rendelet hatálya
1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftvereknek a külön
jogszabályban foglalt feltételeknek való megfelelõségét tanúsító szervezetekre, valamint az ezek kijelölésére irányuló
eljárásban résztvevõ személyekre és szervezetekre.
(2) A kijelölési eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
(a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. Értelmezõ rendelkezések
2. §

E rendelet alkalmazásában:
a) kijelölt tanúsító szervezet: olyan a 3. § (2) bekezdése szerinti szervezet, amely értékelési eljárásban tanúsító
tevékenység végzésére jogosult a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek
tekintetében;
b) tanúsítás: olyan eljárás, amely alapján egy független, hatósági jogosítványokkal nem rendelkezõ, e rendelet
alapján kijelölt szervezet tanúsítványban igazolja, hogy egy iratkezelési szoftver rendelkezik a külön
jogszabályban elõírt alkalmazási feltételekkel.

3. A kijelölõ és a kijelölési bizottság
3. §

(1) A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelõségét tanúsító szervezetek kijelölését
végzõ hatóság feladatait a köziratok kezelésének szakmai irányításáért felelõs miniszter (a továbbiakban: kijelölõ)
látja el.
(2) A kijelölõ a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelõségének tanúsítására
kizárólag az iratkezelési szoftvert gyártó, fejlesztõ, importáló, forgalomba hozó, forgalmazó, üzemeltetõ gazdálkodó
szervezettõl független, hatósági jogosítványokkal nem rendelkezõ, Magyarországon bejegyzett szervezetet
jelölhet ki.

4. §

(1) A kijelölt tanúsító szervezet a 2. § b) pontjában meghatározott tanúsítási tevékenységet kizárólag kijelölés alapján
végezheti.
(2) A kijelölõ a tanúsítási tevékenységre szóló kijelölést a kijelölést kérõ szervezet (a továbbiakban: kérelmezõ) ez irányú
kérelme alapján lefolytatott eljárás eredményeként adja ki.
(3) A kijelölõ a kijelölésrõl az általa vezetett minisztériumban (a továbbiakban: minisztérium) e rendelet alapján mûködõ
kijelölési bizottság (a továbbiakban: bizottság) javaslatára figyelemmel hoz határozatot. A bizottság javaslata nem köti
a kijelölõt.
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(1) A bizottságnak öt tagja van.
(2) A bizottság vezetõjét a kijelölõ kéri fel. A bizottság további egy-egy tagját az e-közigazgatásért, az igazságügyért,
az informatikáért és a kultúráért felelõs miniszter delegálja.
(3) A bizottság tagjának csak közfeladatot ellátó szervek iratkezelési szabályait és gyakorlatát ismerõ közszolgálati
tisztviselõ delegálható.
(4) A bizottság tagjainak megbízatása három évre szól.
(5) A kijelölési eljárásban nem vehet részt olyan személy, aki a kérelmezõvel munkaviszonyban vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban áll, illetve aki vagy akinek a Polgári Törvénykönyvrõl szóló törvény szerinti közeli
hozzátartozója a kérelmezõ tulajdonosa, a kérelmezõ választott testületeiben tisztséget visel, vagy a kérelmezõnél
vezetõ beosztást tölt be. A bizottság vezetõjének és tagjainak kijelölési eljárásonként nyilatkozniuk kell, hogy velük
szemben összeférhetetlenség nem áll fenn.
(6) A bizottság akkor határozatképes, ha az elnök és legalább három tag jelen van. A bizottság döntéseit
szavazattöbbséggel hozza, szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt.
(7) A bizottság mûködési rendjét ügyrendjében határozza meg. A bizottság a tényállás tisztázása érdekében, javaslata
kialakításához adatokat kérhet be a kérelmezõtõl.

4. A kérelem benyújtása
6. §

(1) A kérelmezõ a kijelölésre vonatkozó kérelmet a kijelölõhöz nyújtja be.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmezõ adatait (név, székhely, telefon, e-mail cím, cégjegyzék szám),
b) a kérelmezõ képviselõjének adatait (név, beosztás, telefon, e-mail cím),
c) a kérelmezõ részérõl a köziratok kezelésének szakmai irányításáért felelõs minisztériummal való
kapcsolattartásért felelõs személy adatait (név, beosztás, telefon, e-mail cím),
d) a kijelölés szakterületén dolgozó felelõs munkavállalók nevét és szakterületét,
e) a kérelmezõ képviselõjének nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kijelölési kérelem tárgyát képezõ területen
dolgozó munkavállalói megfelelnek a 7. § (1) bekezdésében elõírt feltételeknek.
(3) A kérelemhez csatolni kell:
a) a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetérõl, feladat- és hatáskörérõl, valamint eljárásáról szóló 2005. évi
LXXVIII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján a kijelölési kérelem tárgya szerinti iratkezelési szoftver
terméktanúsítási szakterületre kiállított érvényes akkreditálási okiratának másolatát,
b) minõségirányítási kézikönyvet, ennek a kijelölés szakterületéhez kapcsolódó részét és a kijelölési kérelem tárgyát
képezõ tevékenységre vonatkozó eljárási szabályzatok másolatát,
c) a közfeladatot ellátó szervek iratkezelése tekintetében szerzett referenciák felsorolását.

5. A kérelmezõvel szemben támasztott követelmények
7. §

(1) A kérelmezõ vezetõjének és a kijelölés szakterületén dolgozó alkalmazottaknak függetlennek kell lennie az e rendelet
hatálya alá tartozó szakterületen dolgozó iratkezelési szoftvert gyártó, importáló, forgalomba hozó, forgalmazó,
fejlesztõ, üzemeltetõ és szolgáltató gazdálkodó szervezetektõl és nem vehet részt termék, illetve a termékkel
összefüggõ szolgáltatás tervezésében, fejlesztésében, összeállításában, értékesítésében vagy karbantartásában,
és nem képviselhet e tevékenységekben érdekelt feleket.
(2) A kérelmezõnek rendelkeznie kell a kijelölési kérelem tárgyát képezõ tanúsítási tevékenységre vonatkozóan a
tanúsítási folyamat lépéseit és az ehhez kapcsolódó eljárások részletes leírását tartalmazó minõségirányítási
kézikönyvvel és belsõ szabályzattal (a továbbiakban: eljárási szabályzat). Az eljárási szabályzatban rendelkezni kell
arra vonatkozóan, hogy a kérelmezõ miként biztosítja:
a) azt, hogy a tanúsító tevékenységet végzõ munkavállalója rendelkezzen iratkezelési ismeretekkel,
b) a tanúsítási eljárás átláthatóságát és reprodukálhatóságát,
c) a tanúsítási tevékenységnek az esetleges egyéb tevékenységektõl való elkülönítését.
(3) A kérelmezõnek a kérelem tárgyára vonatkozóan igazolnia kell, hogy a kijelölési kérelem tárgya szerinti iratkezelési
szoftver terméktanúsítási szakterületen a Nemzeti Akkreditáló Testület (a továbbiakban: NAT) akkreditálta.
(4) A kérelmezõnek rendelkeznie kell a tevékenység végzésére vonatkozóan a közfeladatot ellátó szervek iratkezelése
tekintetében szerzett referenciákkal, továbbá köztartozása nem állhat fenn.
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(1) A kérelmezõnek rendelkeznie kell továbbá:
a) olyan munkavállalóval, aki rendelkezik:
aa) legalább 2 év közigazgatási – iratkezelést is magába foglaló – gyakorlattal,
ab) legalább középfokú informatikai szakirányú képzettséggel,
b) biztonsági szabályzattal és a tudomására jutott minõsített adat minõsítési szintjének megfelelõ személyi, fizikai,
adminisztratív és elektronikus biztonsági, valamint a minõsített adat védelmére vonatkozó jogszabályokban
meghatározott egyéb feltételekkel arra az esetre, ha terméktanúsítási feladatainak ellátása során minõsített
adatot kezel,
c) a tanúsító szerv által a megfelelõnek ítélt szoftverek számára kiadott tanúsítási jelölés formájának, jelentésének,
a jelöléshasználat engedélyezésének és visszavonásának, valamint a jelöléssel való visszaélések esetén követendõ
eljárásoknak a leírásával.
(2) Amennyiben a kérelmezõ az e rendeletben szabályozott tanúsítási tevékenységen kívül más tevékenységet is végez,
biztosítania kell a tanúsítási tevékenységnek a kérelmezõ szervezetén, mûködési rendjén belüli kellõ elkülönülését.
(3) A kérelmezõnek a tanúsítási eljárás tekintetében biztosítania kell a tanúsításhoz kapcsolódó mûszaki és
adminisztrációs feladatok megfelelõ ellátásához szükséges felszereltséget.

6. A kijelölési eljárás általános szabályai
9. §

(1) A kijelölési eljárásban az ügyintézési határidõ 45 nap.
(2) A kijelölõ a kérelmezõt határozatával határozott idõtartamra, három évre jelöli ki a tanúsítási tevékenységre. A kijelölés
tényét a határozat jogerõre emelkedését követõ nyolc napon belül (a NAT akkreditálási okiratában megjelölt
tevékenységi kör és termékcsoport megjelölésével) a Hivatalos Értesítõben és a minisztérium honlapján is közzé kell
tenni. A kijelölõ a közzététellel egyidejûleg a kijelölés tényérõl és idõtartamáról tájékoztatja a NAT-ot.
(3) A kijelölõ elutasítja a kérelmet, ha a kérelmezõ nem felel meg a kérelmezõvel kapcsolatosan e rendeletben
meghatározott követelményeknek.

10. §

(1) A kijelölési eljárással kapcsolatos valamennyi dokumentációt a minisztérium tárolja és õrzi.
(2) A kijelölt tanúsító szervezetek nevérõl, címérõl, elérhetõségérõl és a kijelölés érvényességérõl a minisztérium
nyilvántartást vezet.

7. A kijelölt tanúsító szervezet tevékenységére vonatkozó rendelkezések
11. §

(1) A kijelölt tanúsító szervezetnek a tanúsítási tevékenység elvégzésére irányuló szerzõdést írásban kell megkötnie
a tanúsító tevékenységet megrendelõ szervezettel (a továbbiakban: megrendelõ szervezet).
(2) Az (1) bekezdés szerinti szerzõdésnek tartalmaznia kell olyan kikötést:
a) amelynek értelmében a tanúsító szervezet a szerzõdés idõtartama alatt jogosult a megrendelõ szervezetnél
a szerzõdés tárgyát képezõ iratkezelési szoftver tanúsításához és annak fenntartásához szükséges vizsgálatokat
és ellenõrzéseket elvégezni,
b) amely kitér a kijelölés felfüggesztése és visszavonása esetén a folyamatban lévõ tanúsításokat érintõ eljárásra.
(3) Ha a kijelölt tanúsító szervezet a tanúsítvány kiadását követõen állapítja meg, hogy a tanúsított iratkezelési szoftver
már nem felel meg a külön jogszabályban elõírt alkalmazási feltételeknek, errõl határidõ közlésével értesíti a
megrendelõ szervezetet és egyidejûleg felhívja az alkalmazási feltételeknek való megfelelésre. Ha a megrendelõ
szervezet a megadott határidõn belül nem teszi meg az alkalmazási feltételeknek történõ megfeleléshez szükséges
intézkedéseket, vagy az iratkezelési szoftver hibája nem orvosolható, a kijelölt tanúsító szervezet a tanúsítási eljárásra
vonatkozó eljárási szabályzatában meghatározottak szerint a tanúsítvány hatályát korlátozza, felfüggeszti vagy
a tanúsítványt visszavonja.
(4) A kijelölt tanúsító szervezet a tanúsítvány kiállításáról, hatályának korlátozásáról, felfüggesztésérõl és visszavonásáról
nyolc napon belül tájékoztatja a kijelölõt.
(5) A tanúsítási eljárásra vonatkozó eljárási szabályzatnak a (4) bekezdés szerinti rendelkezéseit a megrendelõ szervezet
számára a tanúsítás elvégzésére irányuló szerzõdés megkötése elõtt megismerhetõvé kell tenni. Annak bizonyítása,
hogy e kötelezettségnek a tanúsításra kijelölt szervezet eleget tett, a kijelölt tanúsító szervezetet terheli.

12. §

(1) A kijelölt tanúsító szervezet a tanúsítási tevékenység elvégzése során kiadott dokumentumok eredeti példányait
a tanúsítás lejártától, megszûnésétõl, visszavonásától számított három évig köteles megõrizni.
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(2) A kijelölt tanúsító szervezet tevékenységérõl a kijelölõ részére évente, a tárgyévet követõ év március 31-ig köteles
beszámolót küldeni.
13. §

A tanúsító tevékenységet végzõ szervezet munkavállalóit a tanúsítási tevékenység végzése során tudomására jutott
tényekre és adatokra nézve titoktartási kötelezettség terheli, azokról csak a kijelölõ, továbbá törvényben
meghatározott szerv vagy személy részére nyújthat tájékoztatást.

8. A kijelölt tanúsító szervezet ellenõrzése
14. §

(1) A kijelölt tanúsító szervezetnek a kijelölést követõen is folyamatosan meg kell felelnie a kijelölési feltételeknek,
melynek hatósági ellenõrzését a minisztérium (a továbbiakban e § vonatkozásában: ellenõrzõ szerv) éves ellenõrzési
terv alapján végzi. Az éves ellenõrzési tervet a kijelölõ hagyja jóvá.
(2) Az ellenõrzõ szerv az ellenõrzés eredményérõl a bizottságot írásban tájékoztatja.
(3) A kijelölt tanúsító szervezet köteles a bizottságnál nyolc napon belül írásban bejelenteni, ha a kijelölés személyi,
illetõleg tárgyi feltételeiben a kijelöléskor fennállt állapothoz képest bármilyen változás következik be.
(4) Az ellenõrzõ szerv köteles megvizsgálni, hogy a (3) bekezdés szerint bejelentett változás nem teszi-e alkalmatlanná
a kijelölt szervezetet a kijelölési okiratban meghatározott tevékenységek elvégzésére. Az ellenõrzés eredményérõl
a bizottságot írásban tájékoztatja.
(5) Az ellenõrzõ szerv a bizottság kérésére köteles a kijelölt tanúsító szervezetet soron kívül ellenõrizni.
(6) A kijelölt tanúsító szervezet köteles az ellenõrzõ szervvel az ellenõrzés végrehajtása érdekében együttmûködni.
(7) Az ellenõrzõ szerv (1)–(6) bekezdéseiben rögzített ellenõrzési tevékenysége nem érinti a NAT ellenõrzési
jogosultságait szabályozó jogszabályi elõírásokat. A kijelölõ köteles figyelembe venni a NAT által lefolytatott éves
felügyeleti vizsgálat eredményét, amelyrõl a NAT a jogerõre emelkedést követõ 8 napon belül tájékoztatja a kijelölõt.
(8) A NAT a kijelölt tanúsító szervezetek akkreditált státuszának felfüggesztésérõl, illetve visszavonásáról 8 napon belül
tájékoztatja a kijelölõt.

9. A kijelölés felfüggesztése, visszavonása, megszûnése
15. §

Ha a kijelölt tanúsító szervezet nem felel meg a kijelölés követelményeinek, a tanúsítási tevékenységére vonatkozó
rendelkezéseket megsérti vagy kötelezettségeit nem teljesíti, a kijelölõ a bizottság javaslata alapján részben vagy
egészben felfüggeszti, vagy visszavonja a kijelölt tanúsító szervezet kijelölését.

16. §

(1) A kijelölõ a kijelölést felfüggeszti:
a) ha a kijelölt tanúsító szervezet akkreditáltságát a NAT felfüggesztette,
b) ha a 14. § szerinti ellenõrzés során megállapítást nyer, hogy a kijelölt tanúsító szervezet nem felel meg a kijelölés
feltételeinek,
c) ha a kijelölt tanúsító szervezet e rendeletben elõírt kötelezettségeit felhívás ellenére ismételten nem teljesíti,
d) ha a kijelölt tanúsító szervezet az ellenõrzést megelõzõen az ellenõrzéshez szükséges dokumentumokat
határidõben nem bocsátja rendelkezésére, az ellenõrzést nem teszi lehetõvé vagy akadályozza,
e) ha ezt a kijelölt tanúsító szervezet maga kéri.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a bizottság javaslatára a kijelölõ, a kijelölt tanúsító szervezet tanúsítási
tevékenységét meghatározott idõtartamra, de legfeljebb egy évre felfüggeszti, és a felfüggesztõ határozatban
határidõ megjelölésével meghatározza a szükségesnek tartott intézkedéseket.
(3) Ha a felfüggesztés idõtartamán belül meghatározott határidõre a kijelölt tanúsító szervezet az elõírt feltételeket nem
teljesíti, a bizottság a kijelölés visszavonását kezdeményezi.
(4) Ha a felfüggesztés idõtartamán belül a kijelölt tanúsító szervezet az elõírt feltételeket teljesítette a felfüggesztés
megszüntetésre kerül.

17. §

(1) A kijelölõ a kijelölést a bizottság javaslata alapján határozatával visszavonja, ha a kijelölt tanúsító szervezet:
a) akkreditált státuszát a NAT visszavonta, illetve az akkreditált státusza lejárt,
b) nem felel meg a kijelölés követelményeinek és a tevékenységét jogszerûen nem tudja tovább folytatni,
c) a felfüggesztõ határozatban megjelölt határidõn belül nem teljesítette az elõírt feltételeket,
d) a kijelölt tanúsító szervezet azt kéri.
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18. §

(1) A kijelölés hatályát veszti a kijelölési határozatban megjelölt határidõ lejártát követõ napon.
(2) A kijelölés megszûnik, ha a kijelölt szervezet jogutód nélkül megszûnik, vagy a kijelölt tanúsító szervezet bejelenti
a tevékenysége megszüntetését.

19. §

(1) A kijelölés felfüggesztését, megszûnését és visszavonását a határozat jogerõre emelkedését követõ nyolc napon belül
a Hivatalos Értesítõben és a minisztérium honlapján közzé kell tenni. A kijelölõ a közzététellel egyidejûleg a kijelölés
felfüggesztésérõl, megszûnésérõl és visszavonásáról tájékoztatja a NAT-ot.
(2) A kijelölés felfüggesztése vagy visszavonása a kijelölt tanúsító szervezet által kiadott tanúsítványok érvényességét
nem érinti.

10. Jogorvoslatok
20. §

(1) A kijelölõ határozatai ellen a Ket. 109. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében bírósági felülvizsgálatnak van helye.
(2) A kijelölõ határozatai ellen a Ket. 112. §-a értelmében újrafelvételi kérelem nem nyújtható be.
(3) A kijelölõ határozatainak felügyeleti jogkörben való visszavonására, módosítására a Ket. 114. § (4) bekezdése
értelmében nincs lehetõség.

11. Záró rendelkezések
21. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba, rendelkezéseit a
folyamatban lévõ eljárásokra is alkalmazni kell.
(2) A 25. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

22. §

A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelõségét tanúsító szervezetek
kijelölésének részletes szabályairól szóló 16/2006. (IV. 6.) BM rendelet alapján kijelölt bizottság elnökének és tagjainak
kijelölése 2013. december 31-ig érvényes, azzal, hogy feladataikat e rendeletben foglalt szabályok szerint látják el.

23. §

Hatályát veszti a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelõségét tanúsító
szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 16/2006. (IV. 6.) BM rendelet.

24. §

(1) A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) Mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következõ sor lép:
”
1.

Foglalkoztatási és
Szociális Adatbázis

Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

elektronikus
adatfeldolgozás

kötelezõ

”
(2) A Korm. rendelet Mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következõ sor lép:
„
3.

Az Áht. 124. § (2)
bekezdés l) pontjában
foglalt

Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

elektronikus
adatfeldolgozás

kötelezõ

”
(3) A Korm. rendelet Mellékletében foglalt táblázat 14. sora helyébe a következõ sor lép:
„
14.

Kulturális
örökségvédelmi
nyilvántartás

Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

elektronikus
adatfeldolgozás

kötelezõ

”
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A Korm. rendelet Mellékletében foglalt táblázat 17. sora helyébe a következõ sor lép:
„
17.

Cégnyilvántartás

Magyar Közlöny Lap- és
Könyvkiadó Kft.

teljes adatfeldolgozás

kötelezõ
”

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 44/2013. (II. 19.) Korm. rendelete
a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 31. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés
b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az elõirányzat terhére a támogató – ha az a határon túli költségvetési támogatás céljára tekintettel vagy sajátosságainak
megfelelõen indokolt – annak céljával összhangban)
„b) dönthet az Ávr. 66. §-ában, 67. §-ában, 75. §-ában, 77. §-ában, 78. §-ában, 80. §-ában és 84. § (4a) és
(4b) bekezdésében foglalt feltételektõl – a kedvezményezettel kötött támogatási szerzõdésben rögzítettek szerinti –
eltérõ pályázati, szerzõdéskötési, folyósítási és elszámolási feltételek alkalmazásáról.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 45/2013. (II. 19.) Korm. rendelete
a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól szóló
19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérõl szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 22. § a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

(1) A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól szóló 19/2005. (II. 11.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22. § (1) bekezdésében az „Áht.” szövegrész helyébe az „államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)” szöveg lép.
(2) Hatályát veszti a Rendelet
a) 1. §-a,
b) 2. §-a,
c) 3. §-a,
d) 4. §-a,
e) 5. §-a,
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6/A. §-a,
7. §-a,
9. §-a,
10. §-a,
11. §-a,
12. § (3) bekezdése,
13. §-a,
14. § (1)–(8) bekezdése,
15. §-a,
16. §-a,
18. § (1)–(2) bekezdése,
27. § (3) bekezdése,
1. melléklete,
3. melléklete,
4. melléklet B), C) és G) része.

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 46/2013. (II. 19.) Korm. rendelete
az építésüggyel és egyes kiemelt beruházásokkal kapcsolatos hatósági szabályokkal összefüggõ
egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
az 1–2. § és a 4. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról
és egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés b) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 3. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 11. pontjában,
az 5. § tekintetében a kéményseprõ-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:
1. §

A „Pécs 2010 – Európa Kulturális Fõvárosa” program fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó beruházások
megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 74/2008.
(IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. és 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülõtér rövid távú fejlesztése projekthez tartozó egyes közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. és
2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. §

Az épületek energetikai jellemzõinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében
a „használatbavételi engedély kiadását” szövegrész helyébe a „használatbavételi engedély kiadását, vagy
a használatbavétel tudomásulvételét” szöveg lép.

4. §

A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet 3. §
(2) bekezdésében az „a hirdetmény kifüggesztését követõ 5. nap” szövegrész helyébe az „a hirdetmény kifüggesztését
követõ nap” szöveg lép.
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5. §

A kéményseprõ-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. §
(1) bekezdésében az „építésügyi hatóságot, ” szövegrész helyébe az „építésfelügyeleti hatóságot, ” szöveg lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 46/2013. (II. 19.) Korm. rendelethez
1. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat E:2-E:8, E:10-E:21, E:30, E:34, E:43, E:47 és E:49 mezõjében a „Baranya
Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája” szövegrész helyébe a „Pécsi Járási Hivatal Járási Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
2. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat F:2-F:8, F:10-F:21, F:30, F:34, F:43, F:47 és F:49 mezõjében a „Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Baranya Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala” szöveg lép.
3. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat E:22-E:23, E:24, E:26, E:29, E:33, E:42, E:50, E:52, E:53, E:55, E:57, E:58, E:59,
E:60, E:61, E:62, E:63, E:64, E:65, E:67 és E:68 mezõjében a „Baranya Megyei Kormányhivatal” szövegrész helyébe a „Pécsi
Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
4. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat F:22-F:23, F:24, F:26, F:29, F:33, F:42, F:50, F:52, F:53, F:55, F:57, F:58, F:59,
F:60, F:61, F:62, F:63, F:64, F:65, F:67 és F:68 mezõjében az „építésügyért felelõs miniszter” szövegrész helyébe
a „Baranya Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
5. Az R. 2. számú mellékletének 2. és 3. pontjában foglalt táblázatok
„
Építésügy

fõvárosi és megyei kormányhivatal

építésügyért felelõs miniszter
”

sora helyébe az
„
Építésügy

illetékes fõvárosi és megyei
illetékes járási (fõvárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi hivatala vagy kormányhivatal építésügyi
járási építésügyi és örökségvédelmi és örökségvédelmi hivatala
hivatala, mûemléket érintõ ügyben
a járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatal
”

sor lép.
6. Az R. 2. számú mellékletének 2. és 3. pontjában foglalt táblázatok
„
Kulturális örökségvédelem

fõvárosi és megyei kormányhivatal
kulturális örökségvédelmi irodája

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
”

sora helyébe a
„
Régészet és mûemlékvédelem

illetékes járási (fõvárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi
és örökségvédelmi hivatala

illetékes fõvárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi
és örökségvédelmi hivatala, régészet
esetén Budapest Fõváros
Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala
”

sor lép.
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7. Hatályát veszti az R. 2. számú mellékletének 1. pontjában foglalt táblázat
„
Kulturális örökségvédelem

fõvárosi és megyei kormányhivatal
kulturális örökségvédelmi irodája

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
”

sora.

2. melléklet a 46/2013. (II. 19.) Korm. rendelethez
1. Az R2. 1. mellékletében foglalt táblázat E:2, E:5 és E:8 mezõjében a „Budapest Fõváros Kormányhivatala” szövegrész
helyébe a „Budapest Fõváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg
lép.
2. Az R2. 1. mellékletében foglalt táblázat F:2, F:5 és F:8 mezõjében az „építésügyért felelõs miniszter” szövegrész helyébe
a „Budapest Fõváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
3. Az R2. 2. mellékletének 1. pontjában foglalt táblázat a
„
Kulturális örökségvédelem

Budapest Fõváros Kormányhivatala
Kulturális Örökségvédelmi Irodája

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
”

sora helyébe a
„
Régészet és mûemlékvédelem

Budapest Fõváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatalának Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Fõváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala
”

sor lép.
4. Az R2. 2. mellékletének 2. pontjában foglalt táblázat
„
Építésügy

Budapest Fõváros Kormányhivatala

építésügyért felelõs miniszter
”

sora helyébe az
„
Építésügy

Budapest Fõváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatalának Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Fõváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala
”

sor lép.
5. Az R2. 2. mellékletének 3. pontjában foglalt táblázat
„
Kulturális örökségvédelem

Fõvárosi Kormányhivatal Kulturális
Örökségvédelmi Irodája

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
”

sora helyébe a
„
Régészet és mûemlékvédelem

Budapest Fõváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatalának Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Fõváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala
„

sor lép.
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6. Az R2. 2. mellékletének 4. pontjában foglalt táblázat
„
Kulturális örökségvédelem

Fõvárosi Kormányhivatal Kulturális
Örökségvédelmi Irodája

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
”

sora helyébe a
„
Régészet és mûemlékvédelem

Budapest Fõváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatalának Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Fõváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala
”

sor lép.
7. Az R2. 2. mellékletének 4. pontjában foglalt táblázat
„
Építési elõírásokkal való összhang

Budapest Fõváros Kormányhivatala

építésügyért felelõs miniszter
”

sora helyébe az
„
Építési elõírásokkal való összhang

Budapest Fõváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatalának Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Fõváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala
”

sor lép.
8. Az R2. 2. mellékletének 4. pontjában foglalt táblázat
„
Településrendezési elõírásokkal való Budapest Fõváros Kormányhivatala
összhang

építésügyért felelõs miniszter
”

sora helyébe a
„
Településrendezési elõírásokkal való az építési tevékenység helye szerinti Budapest Fõváros Kormányhivatala
összhang
települési, fõvárosi kerületi
Építésügyi és Örökségvédelmi
önkormányzat jegyzõje
Hivatala
”
sor lép.
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A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzetgazdasági miniszter 4/2013. (II. 19.) NGM rendelete
a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben
meghatározott államkötvény kibocsátásának részletes szabályairól
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (9) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban:
Harmtv.) 28. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában meghatározott célra az állam által kibocsátásra kerülõ,
az Államadósság Kezelõ Központ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) által zártkörûen
forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír (a továbbiakban: államkötvény) névértéke 250 000 euró.
Az államkötvénybõl egy naptári évben egy sorozat kerül forgalomba hozatalra.

2. §

(1) Az államkötvény sorozatai névérték alatt kerülnek forgalomba hozatalra, a forgalomba hozatali árfolyam
kiszámításához alkalmazott kamatlábat az ÁKK Zrt. az adott sorozat forgalomba hozatalának megkezdése alkalmával
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kamatláb meghatározásának idõpontja az adott sorozat forgalomba hozatalának
megkezdését megelõzõ 8. munkanapon londoni idõ szerint 11 óra. A munkanap alatt olyan napot kell érteni, amikor
Londonban a bankok a szokásos üzletkötés céljából nyitva tartanak.
(3) A Harmtv. 28. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti másodpiaci hozamnak a Bloomberg Finance L.P. által
mûködtetett információs rendszer „Bloomberg Generic Price”-ot megjelenítõ oldalán megjelenítésre kerülõ eladási
hozamok (2) bekezdés szerinti munkanapot megelõzõ 15 kereskedési napos idõszakra vonatkozó számtani átlaga
tekintendõ.
(4) Az államkötvény adott sorozatának a futamideje a forgalomba hozatal megkezdése évének december 20. napjától
számított ötödik év december 20. napjáig terjed.

3. §

(1) Az államkötvény forgalomba hozatala a Harmtv. 28. § (4) bekezdése szerinti vállalkozások (a továbbiakban:
vállalkozások) számára történik. Az államkötvény az adott naptári év utolsó munkanapjáig terjedõ forgalomba hozatali
idõszakon belül kerül forgalomba hozatalra, azzal, hogy a vállalkozások egy adott naptári hónapon belül legfeljebb
kettõ, az ÁKK Zrt. által elõzetesen meghatározott forgalomba hozatali napra vonatkozóan jogosultak vételi
nyilatkozatot tenni.
(2) Az ÁKK az államkötvény forgalomba hozatalához nem vesz igénybe befektetési szolgáltatót.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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Határozatok Tára

A köztársasági elnök 79/2013. (II. 19.) KE határozata
bírói felmentésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti
kérelmére dr. Kaiser Mária Ilonát 2013. május 16-ai hatállyal bírói tisztségébõl felmentem.
Budapest, 2013. február 8.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00753-1/2013.

A köztársasági elnök 80/2013. (II. 19.) KE határozata
bírói kinevezésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) és (4) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – Bartha
Károlyné dr.-t 2012. július 1. napjától határozatlan idõtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2013. február 8.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00754-1/2013.

A köztársasági elnök 81/2013. (II. 19.) KE határozata
bírói kinevezésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) és (4) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – Bauer
Jánosné dr.-t 2012. július 1. napjától határozatlan idõtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2013. február 8.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00754-2/2013.
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A köztársasági elnök 82/2013. (II. 19.) KE határozata
bírói kinevezésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) és (4) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Bodor Máriát
2012. július 1. napjától határozatlan idõtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2013. február 8.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00754-3/2013.

A köztársasági elnök 83/2013. (II. 19.) KE határozata
bírói kinevezésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) és (4) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Borbély Dalmát
2012. július 1. napjától határozatlan idõtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2013. február 8.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00754-4/2013.

A köztársasági elnök 84/2013. (II. 19.) KE határozata
bírói kinevezésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) és (4) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Havasi Pétert
2012. július 1. napjától határozatlan idõtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2013. február 8.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00754-5/2013.
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A köztársasági elnök 85/2013. (II. 19.) KE határozata
bírói kinevezésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) és (4) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Kelemen
Józsefet 2012. július 1. napjától határozatlan idõtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2013. február 8.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00754-6/2013.

A köztársasági elnök 86/2013. (II. 19.) KE határozata
bírói kinevezésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) és (4) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Kozma
Györgyöt 2012. július 1. napjától határozatlan idõtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2013. február 8.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00754-7/2013.

A köztársasági elnök 87/2013. (II. 19.) KE határozata
bírói kinevezésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) és (4) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Lente Istvánt
2013. január 1. napjától határozatlan idõtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2013. február 8.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00754-10/2013.
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A köztársasági elnök 88/2013. (II. 19.) KE határozata
bírói kinevezésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) és (4) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Szabó Pétert
2012. július 1. napjától határozatlan idõtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2013. február 8.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00754-8/2013.

A köztársasági elnök 89/2013. (II. 19.) KE határozata
bírói kinevezésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) és (4) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – Tímár
Lászlóné dr.-t 2012. július 1. napjától határozatlan idõtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2013. február 8.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00754-9/2013.

A köztársasági elnök 90/2013. (II. 19.) KE határozata
bírói kinevezésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Varga Annamáriát
2013. február 15. napjától határozatlan idõtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2013. február 8.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00753-2/2013.
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A Kormány 1064/2013. (II. 19.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya közötti, a katonai és haditechnikai
területen történõ együttmûködésrõl, valamint védelmi és biztonsági eszközök kölcsönös
átadásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya közötti, a katonai és haditechnikai területen
történõ együttmûködésrõl, valamint védelmi és biztonsági eszközök kölcsönös átadásáról szóló megállapodás
(a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a honvédelmi minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott szövegének
– a jóváhagyás fenntartásával történõ – végleges megállapítására;
3. felhívja a külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
4. jóváhagyja a Megállapodás kihirdetésérõl szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendeli a Megállapodás szövegének
végleges megállapítását követõen annak a Magyar Közlönyben történõ kihirdetését.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1065/2013. (II. 19.) Korm. határozata
az Egységes Szabadalmi Bíróság létrehozásáról szóló megállapodás szövegének végleges
megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért az Egységes Szabadalmi Bíróság létrehozásáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás)
bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a közigazgatási és igazságügyi minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás szövegének
– a megerõsítés fenntartásával történõ – végleges megállapítására;
3. felhívja a külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
4. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, a külügyminisztert és a nemzetgazdasági minisztert a Megállapodás
szövegének végleges megállapítását követõen a Megállapodás kihirdetésérõl szóló kormány-elõterjesztés
elõkészítésére;
5. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a Megállapodás kötelezõ
hatályának elismerését megelõzõen – a gazdasági és intézményi hatások vizsgálatának következtetéseire alapozva,
az európai szabadalmi reformhoz való alkalmazkodás és az abból fakadó elõnyök kiaknázása érdekében
gondoskodjanak a Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégiában és a Jedlik-tervben (Nemzeti Stratégia
a Szellemi Tulajdon Védelmére) foglalt intézkedések egymással való összhangjáról;
6. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnökét, hogy
számoljanak be a Kormánynak az 5. pont szerinti hatásvizsgálat alapján meghatározott intézkedések végrehajtásáról
és eredményeirõl.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter,
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke
Határidõ:
2014. október 30.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1066/2013. (II. 19.) Korm. határozata
az Európa Tanács tagállamai között a személyek szabad mozgásának szabályairól szóló,
1957. december 13-án, Párizsban aláírt Európai Megállapodáshoz való csatlakozás szövegének
végleges megállapításáról
A Kormány
1. egyetért az Európa Tanács tagállamai között a személyek szabad mozgásának szabályairól szóló, 1957. december
13-án, Párizsban aláírt Európai Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott szövegének
– a megerõsítés fenntartásával történõ – végleges megállapítására;
3. felhívja a külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
4. elfogadja a Megállapodás kihirdetésérõl szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges
megállapítását követõen annak az Országgyûléshez történõ benyújtását. A törvényjavaslat elõadójának a Kormány
a belügyminisztert jelöli ki.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1067/2013. (II. 19.) Korm. határozata
az 5000 fõ lakosságszámot meg nem haladó települések lakosságának az adósságkonszolidációval
kapcsolatos tájékoztatásával összefüggõ feladatokról
A Kormány az 5000 fõ lakosságszámot meg nem haladó településeken érvényes lakóhellyel rendelkezõ állampolgároknak
(a továbbiakban: címzettek) a Kormány által végrehajtott önkormányzati adósságkonszolidációval kapcsolatos tájékoztatása
sikeres lebonyolítása érdekében felhívja
1. a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkárt, hogy a 3. pont szerinti feladatok ellátásához szükséges adatfeldolgozási
tevékenységek ellátására adatfeldolgozási szerzõdést kössön a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatalával (a továbbiakban: KEK KH) és a Magyar Posta Zártkörûen Mûködõ Részvénytársasággal,
Felelõs:
Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
Határidõ:
azonnal
2. a közigazgatási és igazságügyi minisztert a címzettek részére megküldendõ – személyes adatot nem tartalmazó –
miniszterelnöki levelek nyomdai elõállításával kapcsolatos feladatok ellátására,
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
azonnal
3. a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a címzettek részére megküldendõ miniszterelnöki levelek
megszemélyesítésével, a küldemények összeállításával, a borítékok nyomdai elõállításával és a címzettek részére való
soron kívüli megküldésével kapcsolatos feladatok ellátásáról a KEK KH útján gondoskodjon.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1068/2013. (II. 19.) Korm. határozata
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek közötti, az Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget terhelõ egyes költségek
pénzügyi fedezetének biztosításához szükséges elõirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, a Magyarország
2013. évi központi költségvetésérõl szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési
Minisztérium fejezet, 15. Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek cím javára, a Kvtv. 1. melléklet
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása cím terhére
a) az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség (a továbbiakban: OKTVF) Nemzeti
Forgalmi Jegyzék vezetéséhez kapcsolódó támogatásának biztosítása céljából 50,0 millió forint,
b) a MAL Magyar Alumínium Termelõ és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ Részvénytársasággal szemben több
jogcímen kiszabott bírság bírósági felülvizsgálata kapcsán megindult peres eljárásokkal összefüggésben
az OKTVF-et terhelõ költségek pénzügyi fedezetének biztosítása céljából 6,3 millió forint,
azaz összesen 56,3 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el az 1. melléklet szerint.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
vidékfejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1068/2013. (II. 19.) Korm. határozathoz

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELėIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

ElĘir.
csoport
száma

Kiemelt
elĘir.
szám

XVII.
280645

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

A módosítás jogcíme
KIADÁSOK
Kiemelt elĘirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

1

MĦködési költségvetés
Dologi kiadások
Vidékfejlesztési Minisztérium
Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági
271112
15
szervek
1
MĦködési költségvetés
3
Dologi kiadások
Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ
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Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

•

ÁHT
egyedi
azonosító

1

3

-56,3

XII.

ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

ElĘir.
csoport
száma

Kiemelt
elĘir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

56,3

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt elĘirányzat
neve

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XVII.
280645

1

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

ElĘir.
csoport
száma

Kiemelt
elĘir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt elĘirányzat
neve

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása
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Vidékfejlesztési Minisztérium
Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági
szervek
Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ
271112

15

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Az adatlap 5 példányban töltendĘ ki
Fejezet
idĘarányos
1 példány
Állami SzámvevĘszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb: azonnal
1 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó elĘirányzat-változásokat (+/-) egymást követĘen kell szerepeltetni.

56,3

Összesen

I.n.év

56,3

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

56,3

2025

2026

MAGYAR KÖZLÖNY

•
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu
honlapon érhetõ el.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.

