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III. Kormányrendeletek

A Kormány 260/2014. (X. 15.) Korm. rendelete
egyes költségvetési és gazdasági tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva,
az 1. és 2. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a), b) és d) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a  kutatás-fejlesztésről és a  technológiai innovációról szóló 2004.  évi CXXXIV.  törvény 34.  § a) és 
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 7. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 
módosítása

1. §  A  vásárokról, a  piacokról, és a  bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 1.  § (1)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E  rendelet hatálya a  Magyarország területén rendezett, illetve tartott vásárokra, piacokra és üzemeltetett 
bevásárlóközpontokra, valamint a  vásárokon, a  piacokon és a  bevásárlóközpontokban folytatott kereskedelmi 
tevékenységre terjed ki. Nem tartozik e rendelet hatálya alá a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 
szóló kormányrendelet szerint közterületen a  húsvéti, adventi, karácsonyi és szilveszteri ünnepeken, valamint 
évente egy alkalommal, kizárólag az  adott ünnepen és az  azt megelőző 20 napban folytatott kereskedelmi 
tevékenység.”

2. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
módosítása

2. §  A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Közterületi értékesítés keretében a  húsvéti, adventi, karácsonyi és szilveszteri ünnepeken, valamint évente 
egy alkalommal, kizárólag az  adott ünnepen és az  azt megelőző 20 napban az  5.  mellékletben meghatározott 
termékeken túl az  adott ünneppel, illetve az  adott alkalomhoz kapcsolódó helyi hagyománnyal összefüggő 
termékek, továbbá nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak forgalmazhatók.”

3. A kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról szóló 
146/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása

3. §  Hatályát veszti a  kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról szóló 
146/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 63/A. §-ában az „és működteti az Alapot” szövegrész.
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4. A Nemzeti Innovációs Hivatalról szóló 303/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A Nemzeti Innovációs Hivatalról szóló 303/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A.  § A  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal létrehozásáért felelős kormánybiztos a  Hivatal 
e  rendeletben meghatározott feladataival összefüggésben gyakorolja a  Hivatal felett a  központi államigazgatási 
szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés 
c) és e)–h) pontjában meghatározott hatásköröket.”

5. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló  
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

5. §  Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  fővárosi és megyei kormányhivatal megvizsgálja, hogy a  tervezett fejlesztési cél törvényben meghatározott 
feladat ellátásához szükséges kapacitás létrehozását eredményezi-e. Ha szükséges, a fővárosi és megyei kormányhivatal 
legfeljebb 8 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra hívja fel az önkormányzatot. Ha az önkormányzat a hiánypótlást 
nem vagy nem határidőben teljesíti, a fővárosi és megyei kormányhivatal az adatszolgáltatást nem fogadja el. A fővárosi 
és megyei kormányhivatal a hiánytalan adatszolgáltatást az Igazgatóság és a saját véleményével együtt a (3) bekezdés 
szerinti továbbítást vagy a  hiánypótlást követő 8  napon belül elektronikusan továbbítja a  helyi önkormányzatokért 
felelős miniszternek és az államháztartásért felelős miniszternek (a továbbiakban együtt: miniszterek).”

6. §  A Rendelet 5. § (3) bekezdés d) pont dc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A kérelemhez – a stabilitási törvény 10. § (9) bekezdésében meghatározott dokumentumok mellett – mellékelni kell
az önkormányzat rövid szöveges indokolással ellátott tájékoztatását]
„dc) adósságmegújító ügylet, valamint működési célú ügylet esetén az adósság újratermelődését megakadályozó 
önkormányzati intézkedésekről,”

7. §  A Rendelet 5. § (3) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
[A kérelemhez – a stabilitási törvény 10. § (9) bekezdésében meghatározott dokumentumok mellett – mellékelni kell]
„i) kezesség-, illetve garanciavállalás esetén a  megállapított kezesség-, illetve garanciavállalási díjról szóló 
dokumentumot.”

8. §  A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.  § (1) A  miniszterek a  kérelemről – a  4.  § (5)  bekezdése szerinti tájékoztatást követően – a  Kormány részére 
együttes előterjesztést készítenek, amelyben az  Igazgatóság, valamint a  fővárosi és megyei kormányhivatal 
véleményét figyelembe véve javaslatot tesznek az ügyletek és az ahhoz kapcsolódó fejlesztések támogatására vagy 
elutasítására.
(2) A  Kormány az  együttes előterjesztés alapján az  előterjesztés elkészítését megelőző hónapokban beérkezett 
kérelmekről legalább a 4. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatást követő három havonkénti gyakorisággal, kivételesen 
– a stabilitási törvény 10. § (8) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételnek való meg nem felelés esetében – 
a kérelem beérkezésétől számított kilenc hónapon belül, de legkésőbb a tárgyév decemberéig határozatban dönt.”

9. §  A Rendelet
a) 1. §-ában az „a többcélú kistérségi társulások, az egyéb, jogi személyiséggel rendelkező” szövegrész helyébe 

az „az önkormányzati” szöveg,
b) 2.  § (2)  bekezdésében az „A többcélú kistérségi társulás, az  önkormányzatok egyéb, jogi személyiséggel 

rendelkező társulása” szövegrész helyébe az „Az önkormányzati társulás” szöveg,
c) 2.  § (3)  bekezdésében az  „50%-ának fizetési” szövegrész helyébe az  „50%-ának saját ügyleteikből eredő 

fizetési” szöveg,
d) 3. § (1) bekezdésében az „ügylet kivételével” szövegrész helyébe az „ügylet (a továbbiakban: adósságmegújító 

ügylet) kivételével” szöveg
lép.

10. §  Hatályát veszti a Rendelet 6. § (2a) bekezdése.
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6. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
módosítása

11. §  Hatályát veszti az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
az „[Az Áht. 24. § (1) bekezdéséhez]” alcíme.

7. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező  
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

12. §  A  nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Nktvhr.) 37/C. § (1) bekezdésében az „a tárgyévet megelőző év október 31-éig” szövegrész helyébe 
a „január 31-éig” szöveg lép.

13. §  Hatályát veszti az Nktvhr. 37/C. § (5) bekezdése.

8. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 5. alcím az e rendelet kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.
  miniszterelnök

A Kormány 261/2014. (X. 15.) Korm. rendelete
az egyes egyházi és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 31. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3.  § tekintetében a  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyházi elismerésről és az  egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 
295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 18/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  egyházi jogi személy számára a  központi költségvetésről szóló törvénynek a  miniszter által vezetett 
minisztérium költségvetési fejezetéből a  hit- és erkölcstan oktatás 8 főt meg nem haladó csoportja után nyújtott 
költségvetési támogatásra az Ávr. 80. § (4) bekezdését nem kell alkalmazni.”

2. §  Az R. a következő 31. §-sal egészül ki:
„31.  § Az  egyes egyházi és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 261/2014. (X. 15.) 
Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 18/A. § (3) bekezdését a Módr. hatálybalépését megelőzően 
nyújtott költségvetési támogatások esetében is alkalmazni kell.”

3. §  A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint 
a  megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 
327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdés b) pontjában az „az igazságügyért felelős miniszter” szövegrész 
helyébe az „a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter” szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 262/2014. (X. 15.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek Balatonakarattya községgé nyilvánításával összefüggő módosításáról

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 31. pontjában,
a 2. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés f ) pontjában,
a 3. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és 
a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/A. § a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről szóló 
240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 
2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. §  A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete a 3. melléklet szerint 
módosul.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 262/2014. (X. 15.) Korm. rendelethez

A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről szóló 
240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú melléklet I.  pontja a „Balatonakali” sort követően a  következő sorral 
egészül ki:
(Balaton vízgyűjtője)
„Balatonakarattya”

2. melléklet a 262/2014. (X. 15.) Korm. rendelethez

A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 
2. mellékletében foglalt 3. táblázatnak a Balatonfőkajár központi településű agglomerációra vonatkozó sorai helyébe 
a következő sorok lépnek:

[3. táblázat: Agglomerációk 10 000–15 000 LE közötti szennyvízterheléssel, normál területen

 Kiépítési határidő: 2015. december 31.

Az agglomeráció központi 

települése

Az agglomeráció 

települései
Lakosszám

Az agglomeráció 

szennyvízterhelése (LE)

 Fejlesztési igény

 Csatorna- 

hálózat bővítése 

(CS) / Szállító- 

vezeték (SZ)

 Új szvt 

létrehozása 

(ÚT) / meglévő 

szvt fejlesztése 

(TF)]

„

Balatonfőkajár  11 244 14 334   

Balatonakarattya   893

 Balatonfőkajár  1 339    
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 Balatonkenese  2 685    

 Balatonvilágos  1 104    

 Füle   873    

 Lepsény  3 016    

 Mezőszentgyörgy  1 334    
”

3. melléklet a 262/2014. (X. 15.) Korm. rendelethez

A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. melléklet 18.2. pontja a „Székhely: 
Balatonalmádi” sort követően a következő sorral egészül ki:
(Balatonalmádi Járási Hivatal)
„Balatonakarattya”

A Kormány 263/2014. (X. 15.) Korm. rendelete
az Európai Bizottság első „NER300” finanszírozási programja keretében támogatásban részesülő  
GEOb Dél-magyarországi megnövelt hatékonyságú geotermikus rendszer (EGS) demonstrációs projekttel 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f ) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 3. § (6) bekezdés a) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 4. pontjában,
a 3.  § (6)  bekezdés b)–d)  pontja tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az  EU-FIRE EGS Hungary Kft. 
által megvalósításra kerülő, az  Európai Bizottság első „NER300” finanszírozási programja keretében támogatásban 
részesülő GEOb Dél-magyarországi megnövelt hatékonyságú geotermikus rendszer (EGS) demonstrációs projekt 
megvalósítását célzó beruházással összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek 
a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez szükségesek.

 (2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró
a) elsőfokú hatóságként azt a  hatóságot jelöli ki, amely az  adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint 

elsőfokú hatóságként jár el,
b) elsőfokú szakhatóságként azt a  hatóságot jelöli ki, amely az  adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint 

elsőfokú szakhatóságként jár el.
 (3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró

a) másodfokú hatóságként azt a  hatóságot jelöli ki, amely az  adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint 
másodfokú hatóságként jár el,

b) másodfokú szakhatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint 
másodfokú szakhatóságként jár el.
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2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára – a  fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 8/A. §-ában foglaltak szerinti – feladat- és hatáskörrel 
rendelkező kormánymegbízottként a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási 
hatósági ügyekben a  szakhatóság – a  hatóság határozatának jogerőre emelkedéséig felhasználható – előzetes 
szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése 
szerint használja fel.

 (2) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

 (3) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési 
határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

 (4) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály 
rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap.

 (5) Az  eljáró hatóság az  általa meghozott döntéseket – az  eljárás során a  személyesen az  ügyfélnek szóló végzések 
kivételével – hirdetményi úton közli. A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik nap.

 (6) Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben:
a) építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni,
b) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,
c) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és
d) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

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

5. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 263/2014. (X. 15.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű 
üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárások

Az 1.  § (1)  bekezdésében foglalt beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási 
hatósági ügyek:
 1. bányafelügyeleti engedélyezési eljárás,
 2. bányaszolgalmi jog alapítás,
 3. környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás,
 4. természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás,
 5. vízjogi engedélyezési eljárás,
 6. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról 

szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti engedélyezési eljárások,
 7. általános építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,
 8. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
 9. útügyi hatósági engedélyezési eljárás,
10. katasztrófavédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
11. a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal engedélyezési eljárása,
12. földvédelmi engedélyezési eljárás,
13. talajvédelmi engedélyezésre irányuló eljárások,
14. erdővédelmi engedélyezésre irányuló eljárások,
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15. környezetegészségügyi és népegészségügyi engedélyezésre irányuló eljárások,
16. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
17. földmérési hatósági eljárások,
18. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
19. hírközlési hatósági engedélyezési eljárás,
20. tűzvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
21. beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárása,
22. a jogszabályban rögzített tűzvédelmi és munkavédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos hatósági 

eljárások,
23. kutatási zárójelentés jóváhagyására irányuló eljárás,
24. geotermikus védőidom kijelölésére irányuló eljárás,
25. bányafelügyelet építésügyi hatósági engedélyezési eljárása,
26. azok az 1–25. pontban nem szereplő további hatósági engedélyezési eljárások, melyek az 1. § (1) bekezdése 

szerinti beruházás megvalósításához és használatbavételéhez (üzemeltetéséhez, működéséhez) közvetlenül 
szükségesek,

27. az 1–26. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A földművelésügyi miniszter 16/2014. (X. 15.) FM rendelete
a 2014. évi egységes területalapú támogatás, valamint a különleges tejtámogatás összegének 
megállapításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,
a 4.  § tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 1.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Egységes területalapú támogatás

1. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az  ahhoz 
kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2014. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 
35/2014. (IV. 4.) VM rendelet alapján járó egységes területalapú támogatás jogcímen hektáronként legfeljebb 
70 703,07 Ft vehető igénybe.

 (2) A támogatásra jogosult országos bázisterület nagysága 4 829 000 hektár.
 (3) A  támogatási keretek túllépése esetén az  igényelt támogatás összege – az  érintett mezőgazdasági termelőnél 

a túllépés mértékével megegyezően – arányos visszaosztás alkalmazásával csökkentésre kerül.

2. Különleges tejtámogatás

2. §  A tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó különleges támogatás igénybevételének 
szabályairól szóló 12/2013. (III. 5.) VM rendelet alapján járó különleges támogatás mértéke a 2014. évre vonatkozóan 
legfeljebb 8,94 Ft/kg, a számításba vehető összes tejmennyiség legfeljebb 1 502 771 417 kg, ahol 1 kg tej 0,971 liter 
tejnek felel meg.

3. Záró és módosító rendelkezések

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

4. § (1) A  baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 
[a továbbiakban: 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet] 1. § (6) bekezdésében a „legfeljebb 8 milliárd forint” szövegrész 
helyébe a „legfeljebb 9 milliárd forint” szöveg lép.

 (2) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 4. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter
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1. melléklet a 16/2014. (X. 15.) FM rendelethez
„4. számú melléklet a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelethez

A B C

1. Baromfi megnevezése Időszak Támogatási keret (millió Ft)

2. növendék csirke
(vágócsirke)
szabadtartásos csirke
és gyöngyös

negyedévenként 950
azzal, hogy a II. negyedévben

1012

3. házi tyúk I. negyedév 125,0

II. negyedév 93,0

III. negyedév 125,0

IV. negyedév 125,0

4. pecsenyeliba

növendék liba

fiatal liba I. negyedév 260,8

hízott liba II. negyedév 1361,3 

pecsenyekacsa III. negyedév 480,0

növendék kacsa IV. negyedév 503,9

hízott kacsa

5. növendék pulyka negyedévenként 523,5
azzal, hogy a II. negyedévben 493,5

6. Összesen: 9000,0
„

A honvédelmi miniszter 14/2014. (X. 15.) HM rendelete
a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 
rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosításáról

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés a)–b), d) és f ) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77.  §-ában meghatározott 
feladatkörömben eljárva, – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 2. és 
6. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről 
szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet (a továbbiakban: HM rendelet) a következő 19. §-sal egészül ki:
„19.  § A  honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 
rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosításáról szóló 14/2014. (X. 15.) HM rendelet 3.  §-ával 
megállapított 5/A. §-t 2014. március 15-étől kell alkalmazni.”

2. §  A HM rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §  A HM rendelet 5/A. §-ában a „gazdálkodó szervezetnél” szövegrész helyébe a „polgári perrendtartásról szóló törvény 
szerinti gazdálkodó szervezetnél” szöveg lép.

4. §  Hatályát veszti a HM rendelet – a HM rendelet kihirdetett szövegével megállapított – 17. §-a.

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

  Dr. Hende Csaba s. k.,
  honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 14/2014. (X. 15.) HM rendelethez
„1. melléklet a 27/2008. (XII. 31.) HM rendelethez

A közalkalmazotti munkakörök és a vezetői beosztások megnevezése, fizetési osztályokba sorolása  
és a vezetői pótlék mértéke

A B C D E F G H I J K L

1.
Munkakörök megnevezése

Fizetési osztályok
Vezetői pótlék 

%-a

2. A B C D E F G H I J

3. 1. Megbízott vezetők

4. Pályáztatásra kötelezett:

5. a) Magasabb vezető beosztás:

6. főigazgató 300

7.
főigazgató-helyettes, 

vezérigazgató-helyettes
250

8. főosztályvezető 200

9. igazgató (főig. h.) 200

10. intézetvezető 200

11. gazdasági igazgató 200

12. Pályáztatás alól mentesített:

13. katolikus tábori püspök 300

14. vezető tábori rabbi 250

15. tábori főrabbi 250

16. b) Vezető beosztás:

17. Pályáztatásra kötelezett:

18.
igazgató (szervezeti egység 

„beosztott” vezetője)
150

19.

igazgató-helyettes (szervezeti 

egység „beosztott” vezetőjének 

helyettese)

100

20.

gazdasági igazgató-helyettes, 

parancsnok-helyettes (gazdasági, 

rekreációs)

100

21. főosztályvezető-helyettes 150

22. osztályvezető 150

23. számítástechnikai szervizvezető 150

24. számítástechnikai műszakvezető 150

25. üzemvezető 150

26. (fő)művezető 150

27. 2. Csoportvezetők

28. Pályáztatásra kötelezett:

29. irodavezető * * *

30. osztályvezető-helyettes * * *

31. (fő-) művezető-helyettes * * *

32. alosztályvezető * * * * *

33. irodavezető-helyettes * *

34. Pályáztatás alól mentesített:

35. tábori rabbi * * * * *

36. tábori püspök * * * * *

37. szállodaigazgató * * *

38. szállodaigazgató-helyettes * * * *

39. csoportvezető * * * * * * *

40. (fő-) diszpécser * * * * * *
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41.

telep-, étkezde-, üzlet-, üdülő-, 

KORK-, szálloda-, kikötő-, 

lakóház-, bolt-, konyha-, épület-, 

lőtérvezető/gondnok

* * * * *

42. központvezető-helyettes * * *

43. műhelyvezető * * * * * *

44. részlegvezető (ügyviteli) * * * * * * *

45. szolgálatvezető * * * * * *

46.
üzemvezető-helyettes, 

részlegvezető-helyettes
* * * *

47. energetikus * * *

48. 3. Ügyintézők

49. Pályáztatásra kötelezett:

50. belső ellenőr * * * *

51. ellenőr, főellenőr * * * *

52. mérnök, főmérnök * * * * *

53.

főelőadó (igazgatási, számviteli, 

vámügyi, informatikai, gazdasági 

stb.)

* * * * * *

54. informatikus * * * * *

55. jogtanácsos * *

56. jogász * * *

57. központvezető * * * *

58. főmunkatárs, munkatárs * * *

59. kapcsolástechnikai felügyelő * * * *

60. átvitel-technikai felügyelő * * * *

61. Pályáztatás alól mentesített:

62.

előadó (szállítmányozási, 

számviteli, vámügyi, gazdasági 

stb.)

* * *

63. szervező * * * * * *

64. recepciós * * * * *

65. 4. Ügyviteli:

66. Pályáztatás alól mentesített:

67. adminisztrátor * *

68. vezető ügykezelő * * *

69. ügykezelő * * *

70. asszisztens * *

71. irattáros * * *

72. adatrögzítő * * *

73. adatfeldolgozó * *

74. észlelő-rajzoló * * *

75. műszaki rajzoló * * *

76. (fő-) technikus * * *

77. szaktechnikus * * *

78. mestertechnikus * * *

79. forgalmi alkalmazott * * * *

80. ügykezelő gépíró *

81. távírász * * *

82. gépíró * * *

83. kezelő * * *

84. nyilvántartó, ügyintéző * * *

85. repüléstervező * * *
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86. kabinetkezelő * * *

87. tájékoztató * *

88. 5. Fizikai

89. anyagbeszerző * * *

90. anyagtervező, anyagkezelő * * *

91. üzemeltető * * *

92. betanított munkás * *

93. műszerész * * *

94. pénztáros * * *

95. úszómester * * *

96. masszőr * * * *

97. büfévezető * * *

98. gépjárművezető * * *

99. kisegítő *

100. laboráns * * *

101. szakács, főszakács * *

102. cukrász * * *

103. szakmunkás * * *

104. nyomdász, nyomdavezető * * *

105. portás * * * *

106. gépmester * * *

107. pincér (felszolgáló) * * * *

108.
raktárvezető; 

raktárvezető helyettes
* * *

109. raktáros * *

110. tűzoltó * * *

111. gépjárművezető (tűzoltó) * * *

112. tűzoltó váltásparancsnok * * *

113.
anyagmozgató; 

targoncavezető
* * *

114. gondnok * * *

115. stúdiós/audiovizuális technikus * * *

116. segédmunkás *

117. szállító-, rakodómunkás *

118. takarító, szobaasszony, ruhatáros * *

”



14170 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 141. szám 

A nemzeti fejlesztési miniszter 41/2014. (X. 15.) NFM rendelete
a nemzeti fejlesztési miniszter által adományozható elismerésekről szóló  
3/2014. (I. 31.) NFM rendelet módosításáról

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.  § 
(6)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)  
Korm. rendelet 109. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A nemzeti fejlesztési miniszter által adományozható elismerésekről szóló 3/2014. (I. 31.) NFM rendelet 
(a továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A miniszter által adományozható szakmai érmek a következők:)
„h) A Fogyasztóvédelemért Érdemérem.”

2. §  Az R. 3. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Az adományozást kezdeményezheti:)
„e) a  Fogyasztóvédelemért Érdemérem esetében a  fogyasztóvédelemért felelős miniszter vezetése alatt álló 
minisztérium szervezeti és működési szabályzatában kijelölt szakmai vezető.”

3. §  Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Elismerés adományozására a következő alkalmakból kerül sor:
a) március 15-i nemzeti ünnep,
b) Fogyasztóvédelmi Világnap (március 15.),
c) Űrhajózás Világnapja (április 12.),
d) Közszolgálati Tisztviselők Napja (július 1.),
e) Vasutasnap (július 10.),
f ) augusztus 20-i állami ünnep,
g) Bányásznap (minden év szeptember hónap első vasárnapja),
h) október 23-i nemzeti ünnep,
i) Borbála-nap (december 4.),
j) Nemzetközi Polgári Repülés Világnapja (december 7.),
k) kiemelkedő szakmai alkalom, esemény, évforduló.”

4. §  Az R. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A díj az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából adományozható.”

5. §  Az R. a következő 20/A. §-sal egészül ki:
„20/A. § (1) A Fogyasztóvédelemért Érdemérem
a) a fogyasztóvédelem területén végzett tartósan magas színvonalú szakmai tevékenység vagy kiemelkedő életút, 
vagy
b) a fogyasztóvédelmi szakemberképzés területén végzett kimagasló tevékenység
elismeréseként adományozható.
(2) Évente legfeljebb 4 érem adományozható.
(3) Az  érem díszdobozban elhelyezett, ezüstből készült, „proof” kivitelű, átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. 
Előlapján a  fogyasztóvédelmet szimbolizáló ábra és „A FOGYASZTÓVÉDELEMÉRT” felirat látható. Hátoldalán 
Magyarország címere helyezkedik el, amelyet „A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTERTŐL” felirat övez.
(4) Az  érem a  Fogyasztóvédelmi Világnap (március 15.), az  október 23-i nemzeti ünnep és kiemelkedő szakmai 
alkalom, esemény, évforduló alkalmából adományozható.”

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

7. §  Hatályát veszti a nemzetgazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2013. (I. 8.) NGM rendelet 
3. § (8) bekezdése.

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1581/2014. (X. 15.) Korm. határozata
a Nemzetközi Távközlési Egyesület 2014. évi dél-koreai Meghatalmazottak Értekezletén való részvételről

A Kormány a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 20.  § (1)  bekezdés f )  pontja, 
valamint a nemzeti fejlesztési miniszter előterjesztése alapján
 1. egyetért azzal, hogy a Nemzetközi Távközlési Egyesület 2014. október 20. és 2014. november 7. között Dél-Koreában 

tartandó Meghatalmazottak Értekezletén (a továbbiakban: Meghatalmazottak Értekezlete) Magyarország 
Kormányát képviselő küldöttség vegyen részt;

 2. felhatalmazza az  elektronikus hírközlésért felelős minisztert, hogy a  küldöttség tagjait a  külpolitikáért felelős 
miniszterrel egyetértésben jelölje ki;

 3. felhívja a  külpolitikáért felelős minisztert, hogy a  küldöttség részére a  részvételhez szükséges meghatalmazási 
okiratot a Meghatalmazottak Értekezlete előtt adja ki;

 4. felhatalmazza az  elektronikus hírközlésért felelős minisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy 
a Meghatalmazottak Értekezletének záró okiratát kézjegyével lássa el;

 5. jóváhagyja az  1.  mellékletben meghatározott tárgyalási álláspontokat és ennek tekintetében felhatalmazza 
a magyar küldöttséget Magyarország érdekeinek képviseletére.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1581/2014. (X. 15.) Korm. határozathoz

Tárgyalási álláspontok a Nemzetközi Távközlési Egyesület 2014. évi dél-koreai Meghatalmazottak 
Értekezletén részt vevő magyar küldöttség tevékenységéhez

A Nemzetközi Távközlési Egyesület (International Telecommunication Union, a  továbbiakban: ITU) 2014. évi 
dél-koreai Meghatalmazottak Értekezletén a  magyar küldöttség az  alábbi tárgyalási álláspontokban javasoltak 
lehetőség szerinti támogatásával, összhangban a  Kormány általános politikájának céljaival és feladataival, 
valamint az Európai Unió prioritásaival, a magyar nemzeti érdekeket és a közös euro-atlanti értékeket egyidejűleg 
érvényesítve igyekszik tevékenységét kifejteni.

 1. Internet protokollra épülő hálózatok
Javasolt a  fejlődő országokban az  infrastruktúra kiépülése és az  Internet elterjedése vonatkozásában készülő 
tanulmányok folytatása és azoknak az  újgenerációs hálózatra, a  mobil hálózatokra, a  számítási felhőre vonatkozó 
kiterjesztése, valamint javasolt a  globális kereskedelemhez vagy a  kommunikációhoz hasonlatos más, az  Internet 
alapú hálózatokhoz kötődő globális tevékenységeknek, a  tartalomhoz kapcsolódó Internet ügyek körének 
az azonosítása az  ITU önálló felelősségi körében és koordinátori szerepkörében, továbbá javasolt ITU ajánlásokkal, 
vagy más nemzetközi sztenderdekkel az IP alapú szolgáltatások konzisztenciájára törekedni.

 2. Az  ITU feladata az  Internetre és az  Internet erőforrások (beleértve a  domain neveket és címeket) kezelésére 
vonatkozó nemzetközi közpolitikai kérdésekben
Javasolt az  ITU koordinációs szerepének hangsúlyozása, ennek keretében az érintett nemzetközi és regionális szervezetek 
(ICANN, RIRs, IETF, ISOC, W3C), illetve az iparági szereplők egyenlő félként történő folyamatba bevonása és az együttműködés 
erősítése, mivel várhatóan az eddigi egyszereplős Internet irányítást fel fogja váltani egy többszereplős modell.

 3. A tagállamok adminisztrációinak szerepe a nemzetközivé tett domain nevekkel történő gazdálkodásban
Javasolt a  kormányoknak és az  érintetteknek partnerként együttműködniük a  domain nevekben a  nem latin 
karakterek megjelenésére és alkalmazására vonatkozóan annak érdekében, hogy bevezethessék a  nemzetközi 
domain neveket, hogy a soknyelvűség valóban teret nyerhessen az Interneten.
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 4. Az  ITU szerepe az  információs társadalomról szóló világcsúcstalálkozó (World Summit on the Information Society, 
a továbbiakban: WSIS) eredményeinek átvételében
Az ITU részéről javasolt továbbra is a  vezető szerep betöltése a WSIS eredményeinek átvételében az  UNESCO-val, 
illetve az ENSZ Fejlesztési Programjával (United Nations Development Programme, UNDP) egyetemben.

 5. Az  akadémiák, egyetemek és a  hozzájuk kapcsolódó kutató egységek részvétele az  ITU mindhárom szektorának 
munkájában
Javasolt az  akadémiáknak az  ITU Társult Tagjainak (ún. Associates) sorába történő felvétele, biztosítva számukra 
az azzal járó minden jogot és kötelezettséget.
Az ITU munkájában történő részvétel fizetési kötelezettséggel párosul, javasolt a  fejlett országok akadémiáit és 
egyetemeit az 1/16 rész erejéig, a fejlődő és kevésbé fejlett országok azonos intézményeit 1/32 rész erejéig terhelni.

 6. Az ITU programok és projektek szabályairól
Javasolt az  évenkénti felülvizsgálatot követően a  Meghatalmazottak Értekezlete nevében eljáró Tanács 
(a továbbiakban: Tanács) döntése abból a szempontból, hogy az egyes programok és projektek a fenntarthatóság, 
az átláthatóság, a kiszámíthatóság és a felelősségvállalás kritériumainak megfelelnek, és egyben további státuszuk 
meghatározása is szükséges.

 7. A műholdas zavarok felderítésének, rendezésének és megelőzésének fejlesztési irányai
Javasolt határozat elfogadása, amellyel növelni lehetne a  műholdas rendszereket érintő káros interferencia 
felderítését, rendezését és megelőzését a  világűrben végzett tevékenységek tekintetében, ezáltal hatásosabban 
alkalmazva a  jelenleg is rendelkezésre álló szabályozást és elősegítve annak végrehajtását az  ITU fokozott 
közreműködésével és aktivitásával abban a tekintetben, hogy megállapodások köttessenek azokkal az országokkal, 
amelyek rendelkeznek monitoring rendszerekkel, valamint javasolt, hogy az ITU tartsa karban a káros interferencia 
adatbázist, és alakítson ki hatásosabb gyakorlatot a detektálásra és a védelemre.

 8. A Rádiószabályozási Testület (Radio Regulation Board, a továbbiakban: RRB) hatékonyságának növelése
Javasolt az  RRB működésének átalakítása az  elmúlt években a  hozzá küldött viták számának növekedése miatt 
az alábbi pontok szerint:
1. Vita esetén lehetőség szerint az  adminisztrációk közvetlenül az  RRB-nek fejthessék ki észrevételeiket és 

válaszolhassanak az RRB kérdéseire szóban.
2. Célszerűnek tűnik azon feltételeknek a  tisztázása, amelyek teljesülése esetén az  RRB-nek újra kellene 

gondolnia a korábbi döntését.
3. Javasolt az  összeférhetetlenség kérdésének tisztázása. A  kezdeményezés arra irányul, hogy ne vehessen 

részt RRB tag olyan vitában, amelyben akár a  nemzetiségét, akár üzleti érdekeit tekintve érintett. Erről 
nyilatkozatot kell tennie.

 9. Gyermekek online védelme
Javasolt a  témával kapcsolatos legjobb gyakorlat megosztása és elterjesztése, a  gyermekek védelmének 
nemzetközi, regionális és nemzeti vetületének szem előtt tartása, fogyasztóvédelmi figyelemfelhívó kampányok 
szervezése, a szülők, tanárok, az ipari szereplők és a teljes lakosság bevonása és tájékoztatása, a téma szerint érintett 
ITU Tanácsi munkacsoport munkájában minden érintett aktív részvétele.

 10. Klímaváltozás és környezetvédelem
Javasolt a  klímaváltozás és a  környezetvédelem tekintetében a  Guadalajarai Meghatalmazottak Értekezlete 
182.  számú Határozatának felülvizsgálata kiemelten az  informatikai és kommunikációs (a továbbiakban: IKT) 
szektorra vonatkozó alábbi területeken:
1. a káros üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése,
2. az előállított termékek fogyasztásának mérséklése,
3. a termékek előállítása során a környezetre káros anyagok felhasználásának csökkentése,
4. az újrafelhasználás, a  felújítás, illetve az  újrahasznosítás fokozottabb alkalmazásával az  ipari termelési és 

ártalmatlanítási folyamatok specializálása az IKT termékek teljes életciklusára,
5. további megfigyelési, észlelési és előrejelző tevékenység folytatása a  Föld klímaváltozásával és lehetséges 

katasztrófáival kapcsolatban.
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 11. Az  ITU szerepe a  bizalomépítés és a  biztonság növelése területén az  infokommunikációs technológiák használata 
során
Javasolt megkönnyíteni a  hozzáférést azokhoz az  eszközökhöz és forrásokhoz minden tagország számára, 
amelyek segítségével növelni lehet a  bizalmat az  infokommunikációs technológiák használata során, javasolt 
beszámolni olyan országok közötti megállapodásokról vagy az  együttműködés egyéb formáiról, amelyek erősítik 
a kiberbiztonságot és harcolnak a fenyegetettség ellen, valamint javasolt a kiberbűnözés visszaszorítása érdekében 
más releváns szervezetekkel együttműködve végzett munkát folytatni.

 12. Az ITU bevételei és kiadásai a 2015–2019 időszakban
Javasolt a  költségvetés vizsgálata során a  bevétel optimalizálása és növelése oldaláról megközelítve felhívni 
a  figyelmet olyan lehetőségekre, amelyekkel stabilizálni lehet a  költségvetési egyensúlyt (pl. műszaki támogatás 
nyújtása más szervezetek számára, szabadalom létrehozása, majd hasznosítása azon innovatív termékek/
szolgáltatások esetében, amelyeket az  ITU tagjai hoznak létre, az  ITU termékeinek a  különböző rendezvényeken 
történő promotálása és értékesítése).

 13. Az  ITU szerepének növelése az  átláthatóságra és a  bizalomépítésre vonatkozóan a  világűrben végzett 
tevékenységek kapcsán
Javasolt több konkrét javaslatot is magában foglaló, de a témát szélesebb körben értelmező határozat elfogadása 
a világűrben végzett tevékenységek kapcsán a műholdas zavarok felderítésének, rendezésének és megelőzésének 
fejlesztési irányairól szóló határozat alternatívájaként vagy akár azzal együttesen.

 14. A Tanácsi munkacsoportok felállítása és menedzselése
Javasolt az  eddigi gyakorlatnak megfelelően meghagyni a  Tanács jogkörét munkacsoportok létrehozására és 
mandátumuk kijelölésére, illetve azok munkájának lezárására, azonban meg kell kísérelni azt, hogy minden tagállam 
és szektor tag részt vehessen bármelyik munkacsoport munkájában, illetve az  Internet témájú munkacsoportok 
esetében minden érintett számára lehetővé válhasson a részvétel.

 15. Független Menedzsment Tanácsadó Bizottság (IMAC)
Javasolt a  Független Menedzsment Tanácsadó Bizottság (IMAC) számára a  kísérleti időtartamot követően állandó 
mandátum adása azzal, hogy az IMAC 5 független szakértőből állna, akik 4 éves időtartamra kapnának mandátumot 
a Meghatalmazotti Értekezletet követő első Tanácsülésen.

 16. A dokumentumok hozzáférhetősége
Javasolt részletes szabályozás kidolgozása a dokumentumok hozzáférhetőségéről és annak elfogadásra benyújtása 
a  2015. évi Tanácsülésre azt elősegítendő, hogy az  ITU a  saját honlapján tegye elérhetővé mindenki számára 
a dokumentumokat, kivéve azokat, amelyek nyilvánosságra hozatala köz- vagy magánérdeket sértene.

A Kormány 1582/2014. (X. 15.) Korm. határozata
a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti 
többoldalú Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti 

többoldalú Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott szövegének 

– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
 3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges 

meghatalmazási okiratot adja ki;
 4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvény tervezetét a Megállapodás 

szövegének végleges megállapítását követően haladéktalanul terjessze a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1583/2014. (X. 15.) Korm. határozata
az U16 Sakkolimpia megrendezésével összefüggő feladatok támogatása érdekében a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (6)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva az  U16 Sakkolimpia megrendezésével összefüggő feladatok támogatásának biztosítása céljából 
110,0  millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében 
visszatérítési kötelezettséggel a  Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 4. Versenysport támogatása jogcímcsoport javára, a Kvtv. 1. melléklet 
XI. Miniszterelnökség fejezet, 17. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolási és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1583/2014. (X. 15.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
23 Sporttevékenység támogatása

025155 4
K5 Egyéb működési célú kiadások 96,0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 14,0

XI. Miniszterelnökség
297102 17 Rendkívüli kormányzati intézkedések 

K5 Egyéb működési célú kiadások -110,0

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
23 Sporttevékenység támogatása

025155 4 110,0

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 110,0 110,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2014.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Versenysport támogatása

Államháztartási 
egyedi azonosító

1 példány
1 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Versenysport támogatása

2 példány

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

1 példány
Az adatlap 5 példányban töltendő ki

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.

A miniszterelnök 122/2014. (X. 15.) ME határozata
helyettes államtitkárok kinevezéséről

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, 
a külgazdasági és külügyminiszter javaslatára

Altusz Kristófot,
dr. Balogh Csaba Sándort és
Horváth Csillát

a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkárává

– 2014. október 4-ei hatállyal –

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök


	A Kormány 260/2014. (X. 15.) Korm. rendelete
	egyes költségvetési és gazdasági tárgyú kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 261/2014. (X. 15.) Korm. rendelete
	az egyes egyházi és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 262/2014. (X. 15.) Korm. rendelete
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	A Kormány 263/2014. (X. 15.) Korm. rendelete
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	a nemzeti fejlesztési miniszter által adományozható elismerésekről szóló 
3/2014. (I. 31.) NFM rendelet módosításáról

	A Kormány 1581/2014. (X. 15.) Korm. határozata
	a Nemzetközi Távközlési Egyesület 2014. évi dél-koreai Meghatalmazottak Értekezletén való részvételről

	A Kormány 1582/2014. (X. 15.) Korm. határozata
	a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

	A Kormány 1583/2014. (X. 15.) Korm. határozata
	az U16 Sakkolimpia megrendezésével összefüggő feladatok támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

	A miniszterelnök 122/2014. (X. 15.) ME határozata
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