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Utasítások

A honvédelmi miniszter 73/2017. (XII. 28.) HM utasítása
egyes juttatási tárgyú honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23.§ (4) bekezdés c) pontja, valamint a honvédelemről és a Magyar Honvédségről,
valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a következő utasítást adom ki:

1. A Honvédelmi Minisztérium és a költségvetési felügyelete alatt álló hivatalok állományába tartozó,
ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítő, valamint külföldi tanulmányokat folytató köztisztviselők
és munkavállalók ellátásáról szóló 43/2005. (HK 10.) HM utasítás hatályon kívül helyezése
1. §		
Hatályát veszti a Honvédelmi Minisztérium és a költségvetési felügyelete alatt álló hivatalok állományába tartozó,
ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítő, valamint külföldi tanulmányokat folytató köztisztviselők és munkavállalók
ellátásáról szóló 43/2005. (HK 10.) HM utasítás.

2. A kormánytisztviselők és a honvéd tiszthelyettesjelöltek egyes pénzbeli szociális juttatásairól szóló
109/2011. (X. 7.) HM utasítás módosítása
2. §		
Hatályát veszti a kormánytisztviselők és a honvéd tiszthelyettesjelöltek egyes pénzbeli szociális juttatásairól szóló
109/2011. (X. 7.) HM utasítás 4. § (3) bekezdése.

3. Az illetményekkel és illetményen kívüli juttatásokkal kapcsolatos egyes eljárási szabályokról szóló
15/2015. (IV. 30.) HM utasítás módosítása
3. §		
Az illetményekkel és illetményen kívüli juttatásokkal kapcsolatos egyes eljárási szabályokról szóló 15/2015. (IV. 30.)
HM utasítás (a továbbiakban: Ut1.) a következő 15a. alcímmel egészül ki:
„15a. Az egyes kérelmek benyújtásával összefüggő közös szabályok
28/A. § Az R2. 3. § (4) bekezdése, 7. § (3) bekezdése, 11. § (1) bekezdése, 15. § (4) bekezdése, valamint 21. § (1) bekezdése
alapján elektronikusan, a HM Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer Ügyfélszolgálati Rendszer
(a továbbiakban: ÜSZR) alkalmazásával benyújtott kérelmek, igények esetében azok elbírálásának eredményéről
az ÜSZR-re feltöltött üzenetben is tájékoztatni kell a kérelmezőt.”
4. §		
Az Ut1. 29. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti jegyzéket a honvédelmi szervezet személyügyi szerve a tárgyhót megelőző hónap
HM KGIR által végrehajtott havi számfejtésének megkezdése előtti 3. munkanapig átadja a pénzügyi és számviteli
szerv részére.”

4. A kormányzati szolgálati jogviszonyban állók utalvánnyal való ellátásáról szóló
71/2015. (XII. 23.) HM utasítás módosítása
5. §		
A kormányzati szolgálati jogviszonyban állók utalvánnyal való ellátásáról szóló 71/2015. (XII. 23.) HM utasítás
(a továbbiakban: Ut2.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Nem jogosult a kormánytisztviselő utalványra
a) a fizetés nélküli szabadság időtartamára,
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b) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 79. § j) és l) pontja szerinti
munkavégzés alóli mentesülés idejére, kivéve, ha a Kttv. 144. § (2) bekezdése szerinti megállapodás ettől eltérően
rendelkezik,
c) az állásból való felfüggesztése idejére, ha a Kttv. 64. §-a alapján hivatalára méltatlan, vagy a Kttv. 155. §-a alapján
fegyelmi vétséget követett el, és az ellene indult fegyelmi eljárás idejére a Kttv. 157. § (1) bekezdése alapján az
állásából történő felfüggesztésére került sor,
d) a felmentési időnek arra a részére, amelyre nézve mentesül a munkavégzési kötelezettség alól vagy
e) a tartós külszolgálat, továbbá a tartós külföldi képzés időtartamára,
amennyiben ezen feltételek az adott hónap minden napján fennállnak.”
6. §		
Az Ut2. 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az utalványt jegyzék alapján)
„c) annak a jogosultnak, aki csak a hónap egy részében tartozik a 3. § (2) bekezdése hatálya alá, vagy akinek
a jogviszonya hónap közben keletkezik legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 10. munkanapjáig”
(kell átadni, illetve jóváírni.)
7. §		
Az Ut2. a következő 7. és 8. §-sal egészül ki:
„7. § Ezen utasításnak az egyes juttatási tárgyú honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról és hatályon kívül
helyezéséről szóló 73/2017. (XII. 28.) HM utasítással megállapított 3. § (2) bekezdését és 4. § (1) bekezdés c) pontját
2017. január 1-jétől kell alkalmazni azon kormánytisztviselők tekintetében, akik az utasítás hatálybalépésekor
kormányzati szolgálati jogviszonyban álltak.
8. § Annak a jogosultnak, aki 2017. év során csak a hónap egy részében tartozott a 3. § (2) bekezdés a)–e) pontjai
szerinti esetkörök alá, legkésőbb az egyes juttatási tárgyú honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról és hatályon
kívül helyezéséről szóló 73/2017. (XII. 28.) HM utasítás hatálybalépését követő második hónap 10. munkanapjáig kell
az utalványt jegyzék alapján átadni, illetve jóváírni.”
8. §		
Hatályát veszti az Ut2. 3. § (3) és (4) bekezdése.

5. Az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról szóló
70/2016. (XII. 23.) HM utasítás módosítása
9. §		
Az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról szóló 70/2016. (XII. 23.) HM utasítás
(a továbbiakban: Ut3.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A HM rendelet 17. §-át a kormányzati szolgálati jogviszonyban állókra is alkalmazni kell azzal, hogy esetükben
havinál hosszabb érvényességű helyi bérlet elszámolása is engedélyezhető, mely során a HM rendelet 16. §
(8) bekezdésében foglalt gazdaságossági vizsgálat eredményére is figyelemmel kell lenni.”
10. §		
Az Ut3.
a)
3. § (2) bekezdésében a „9. és 11. §-át” szövegrész helyébe a „9–11. §-át” szöveg,
b)
5. §-ában a „4300 forint” szövegrész helyébe a „4700 forint” szöveg
lép.

6. Záró rendelkezések
11. §

(1) Ez az utasítás – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a közzétételét követő napon lép hatályba.
(2) A 3. alcím és a 10. § b) pontja 2018. január 1-jén lép hatályba.
		

Dr. Simicskó István s. k.,

		

honvédelmi miniszter
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A nemzeti fejlesztési miniszter 31/2017. (XII. 28.) NFM utasítása
miniszteri biztos kinevezéséről
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény
38. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:
1. §		
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdése alapján a nemzeti ásványvagyon hasznosítására
irányuló koncepciók összehangolásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására 2018. január 1. napjától
2018. június 30. napjáig Kasó Attilát miniszteri biztossá nevezem ki.
2. §

(1) A miniszteri biztos tevékenységét a nemzeti fejlesztési miniszter az energiaügyért felelős államtitkár útján irányítja.
(2) A miniszteri biztos a Ksztv. 38. § (6) bekezdése szerinti helyettes államtitkári illetménynek megfelelő összegű díjazásra
és a kormányrendeletben meghatározott juttatásokra jogosult.

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

Dr. Seszták Miklós s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 32/2017. (XII. 28.) NFM utasítása
miniszteri biztos kinevezéséről
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény
38. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi utasítást adom ki:
1. §		
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdése alapján a Záhony–Kisvárda térség és Fényeslitke Ipari Parkra
vonatkozó koordinációs feladatok ellátásáért, valamint az egyes állami beruházások és kiemelt fejlesztési programok
végrehajtásáért 2017. december 1. napjától 2018. május 31. napjáig terjedő időtartamra Bogáti Jánost miniszteri
biztossá nevezem ki.
2. §		
A miniszteri biztos a Záhony–Kisvárda térség és Fényeslitke Ipari Parkra vonatkozó feladatkörében
a)
összehangolja a hazai fejlesztési források felhasználását;
b)
biztosítja a hazai fejlesztési források felhasználásának átfogó kormányzati stratégiákkal való összhangját;
c)
kapcsolatot tart a kormányzati és civil szervezetekkel, önkormányzatokkal;
d)
szervezi és koordinálja a térségi beruházásokhoz kapcsolódó feladatokat.
3. §

(1) A miniszteri biztos – az Egyes Állami Beruházások Irányítási Főosztálya, az Egyes Állami Beruházások Főosztálya
és a Sportcélú Beruházások Főosztálya tevékenységének koordinálása útján – gondoskodik az egyes infrastruktúrafejlesztési feladatok ellátásáról, így különösen
a)
ellátja a 16 kiemelt sportághoz kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztésekkel, valamint a kiemelt
sportegyesületekhez kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztésekkel kapcsolatos támogatási feladatokat,
b)
gondoskodik a nemzeti fejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) által meghatározott Nemzeti
Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program, valamint egyéb köznevelési célú létesítmény-fejlesztési
feladatok ellátásáról,
c)
a Nemzeti Sportközpontok útján gondoskodik a feladatkörébe tartozó sportcélú ingatlanok vagyonkezeléséről,
működtetetéséről, hasznosításáról, fejlesztéséről,
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d)

ellátja a miniszter külön egyedi döntése alapján rábízott egyes kiemelt, nem sportcélú infrastruktúrafejlesztések megvalósításával kapcsolatos feladatokat,
e)
gondoskodik az egyes fejlesztési programok, infrastruktúra-fejlesztések megvalósításához, működtetéséhez,
az ezekhez kapcsolódó hazai, európai uniós és nemzetközi kötelezettségek végrehajtásához szükséges
szabályozás előkészítéséről,
f)
közreműködik a feladatkörébe tartozó fejlesztési programok, kiemelt infrastruktúra-fejlesztések
vagyongazdálkodási szempontú, az állami vagyon gyarapításának, hatékony működtetésének ellenőrzésében,
valamint azok bemutatását célzó népszerűsítésében,
g)
közreműködik a Nemzeti Sportközpontok által megvalósított egyes sportcélú beruházási projektek
végrehajtásának koordinációjában,
h)
közreműködik az állami beruházások hatékonyságának növelése érdekében szükséges egyes intézkedésekről
szóló 1267/2016. (VI. 7.) Korm. határozat alapján kialakított Központi Állami Beruházás Ellenőrzési Rendszer
működtetésében.
(2) A miniszteri biztos szakmai irányítást gyakorol a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság vonatkozásában.
4. §

(1) A Ksztv. 38. § (9) bekezdés a) pontja alapján a miniszteri biztos a Ksztv. 38. § (6) bekezdése szerinti díjazásra nem
jogosult.
(2) A miniszteri biztost a Ksztv. 38. § (6) bekezdése alapján meghatározott juttatások illetik meg.

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

Dr. Seszták Miklós s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter

A legfőbb ügyész 29/2017. (XII. 28.) LÜ utasítása
egyes legfőbb ügyészi utasításoknak az elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról
Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 8. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az ügyészségi érdekképviseleti
szervek és az Ügyészségi Alkalmazottak Országos Tanácsa véleményének figyelembevételével – a következő utasítást adom ki:

1. A vádelőkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti felügyelettel és a vádemeléssel kapcsolatos
ügyészi feladatokról szóló 11/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosítása
1. §		
A vádelőkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti felügyelettel és a vádemeléssel kapcsolatos ügyészi feladatokról
szóló 11/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás (a továbbiakban: Nyfelut.) a „Hatáskör és illetékesség” alcímet megelőzően
a következő 2/B. §-sal egészül ki:
„2/B. § Ahol jelen utasítás valamely intézkedés írásban történő megtételét írja elő, azon a papíralapú, hiteles
kiadmánnyal ellátott, valamint az ügyész által készített, elektronikusan hitelesített intézkedést egyaránt érteni kell.”
2. §		
Az Nyfelut. 21. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Elektronikus kapcsolattartás esetén az ügyész a védő részére közvetlenül kézbesíti az intézkedését alátámasztó
bizonyítékok másolatát.”
3. §		
Az Nyfelut. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„32. § (1) A határozatot – ha azt több személlyel kell közölni, valamennyiük számára egy időben – tértivevénnyel kell
kézbesíteni.
(2) Az ügyész elektronikus kapcsolattartás esetén is egyidejűleg intézkedik a határozat érintettek részére történő
kézbesítése iránt.”
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4. §		
Az Nyfelut. 56. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a nyomozó hatóság az (1) bekezdés szerinti megkeresést elektronikus iratként küldi meg az ügyészhez,
az ügyész a jóváhagyást külön elektronikus iratban adja meg.”
5. §		
Az Nyfelut. 88. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Elektronikus kapcsolattartás esetén az ügyész a befizetés tényét külön elektronikus iratként készített feljegyzésben
rögzíti, és azt a határozattal együtt küldi meg a (3) bekezdésben írt szerveknek, illetve az ügyész előtt folyamatban
lévő eljárás esetén a feljegyzést az iratok között elhelyezi.”

2. A büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenységről szóló 12/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosítása
6. §		
A büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenységről szóló 12/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás (a továbbiakban: Bbírut.)
9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben az elektronikus kapcsolattartás szabályait nem kell alkalmazni, a végindítványt papír alapon három
példányban kell elkészíteni, amiből két példány a bírósághoz továbbítandó, a harmadik a házi iratok között marad.”
7. §		
A Bbírut. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az ügyész a technikai eszköz útján bejelentett fellebbezést, illetve nyilatkozatot – amennyiben az elektronikus
kapcsolattartás szabályait nem kell alkalmazni – papír alapon is megküldi a bíróságnak, és ahhoz csatolja a perorvoslati
nyilatkozat határidőben történt bejelentését igazoló dokumentumot.”

3. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló
6/2008. (ÜK. 4.) LÜ utasítás módosítása
8. §		
Hatályát veszti a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 6/2008. (ÜK. 4.)
LÜ utasítás 17. § (1) bekezdésében a „könyvelt küldeményként történő” szövegrész.

4. A gyermek- és fiatalkorúak által elkövetett bűncselekményekkel összefüggő ügyészi szakfeladatok
ellátásáról szóló 21/2013. (X. 31.) LÜ utasítás módosítása
9. §		
A gyermek- és fiatalkorúak által elkövetett bűncselekményekkel összefüggő ügyészi szakfeladatok ellátásáról szóló
21/2013. (X. 31.) LÜ utasítás (a továbbiakban: Fkut.) 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kizárólag szabálysértési eljárásra tartozó cselekmény esetén a további szükséges ügyészi intézkedések
megtétele céljából a környezettanulmányt, a nevelői jellemzést és a szükséges esetekben a fiatalkorú személyiségének
vizsgálatára vonatkozó szakértői véleményt – a nyomozást megszüntető határozattal együtt – a közérdekvédelmi
szakterület ügyészének kell megküldeni.”
10. §		
Hatályát veszti az Fkut. 5. § (1) bekezdése.

5. Záró rendelkezés
11. §		
Ez az utasítás 2018. január 1-jén lép hatályba.
		

Dr. Polt Péter s. k.,

		

legfőbb ügyész
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Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 19/2017. (XII. 28.) OBH utasítása
a hirdetményi kézbesítések nyilvántartásáról szóló 12/2012. (X. 1.) OBH utasítás módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a bíróságok szervezetéről
és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következő
normatív utasítást adom ki:

1. §		
A hirdetményi kézbesítések nyilvántartásáról szóló 12/2012. (X. 1.) OBH utasítás (a továbbiakban: utasítás) 1. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A szabályzat hatálya a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 145. §-ában
írt hirdetményi kézbesítéseknek a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény
(a továbbiakban: Bszi.) 166/A. §-a szerinti nyilvántartása és adatszolgáltatása, valamint a büntetőeljárásról szóló
1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 70. § (5) bekezdésében meghatározott hirdetményi úton kézbesítés
vonatkozásában a Bszi. 16. §-ában meghatározott bíróságokra (a továbbiakban: bíróságok), valamint az Országos
Bírósági Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) terjed ki.”
2. §

(1) Az utasítás 3. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hirdetményi kézbesítési nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:)
„e) a hirdetményi kézbesítés oka:
ea) a fél tartózkodási helye ismeretlen, és a fél számára a bírósági irat elektronikus úton sem kézbesíthető,
eb) a fél tartózkodási helye olyan államban van, amely a kézbesítéshez jogsegélyt nem nyújt,
ec) a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik vagy
ed) törvény így rendelkezik, a törvényi rendelkezés megjelölésével;”
(2) Az utasítás 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A hirdetményi kézbesítési nyilvántartás vezetéséről és abból az országos hirdetményi nyilvántartás részére a Bszi.
166/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatásról a kezelőiroda vezetője gondoskodik.”

3. §		
Az utasítás 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bíróságok számítógépes úton a hirdetményi kézbesítési nyilvántartásból a Pp. 145. § (1) bekezdése szerinti
hirdetménynek a bíróság hirdetőtáblájára kifüggesztésével egyidejűleg az országos hirdetményi nyilvántartásnak
a következő adatokat szolgáltatják:
a) a hirdetményi kézbesítést elrendelő bíróság neve;
b) annak az ügynek a száma, amelyben a hirdetményi kézbesítést elrendelték és a hirdetmény (vagy kézbesítendő
irat) sorszáma;
c) annak a félnek a neve, perbeli jogállása, utolsó ismert belföldi lakóhelye (székhelye), akinek részére a kézbesítés
hirdetmény útján történt;
d) a hirdetményi kézbesítés oka:
da) a fél tartózkodási helye ismeretlen, és a fél számára a bírósági irat elektronikus úton sem kézbesíthető,
db) a fél tartózkodási helye olyan államban van, amely a kézbesítéshez jogsegélyt nem nyújt,
dc) a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik vagy
dd) törvény így rendelkezik, a törvényi rendelkezés megjelölésével;
e) a hirdetményi kézbesítés megtörténtére vonatkozó vélelem beálltának időpontjára vonatkozó adat.”
4. §		
Az utasítás a következő 8. §-sal egészül ki:
„8. § A bíróság a hirdetményi nyilvántartás vezetéséhez szükséges adatszolgáltatását, amennyiben a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény alapján járt el, az utasítás 2017. december 31-én hatályos rendelkezései
szerint teljesíti.”
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5. §		
Az utasítás mellékletének 4/4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.4. A hirdetményi kézbesítés oka*:
FFa fél tartózkodási helye ismeretlen, és a fél számára a bírósági irat elektronikus úton sem kézbesíthető,
FFa fél tartózkodási helye olyan államban van, amely a kézbesítéshez jogsegélyt nem nyújt,
FFa kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik vagy
FFtörvény így rendelkezik, a törvényi rendelkezés: ________________________________.”
6. §		
Az utasítás
a)
1. §-ában az „a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 70. § (5) bekezdésében”
szövegrész helyébe az „a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 135. §-ában”;
b)
6/A. § (3) bekezdés c) pontjában az „a Be. 70. § (5) bekezdés a) pontja” szövegrész helyébe az „a Be. 135. §
(1) bekezdés a) pontja”;
c)
6/A. § (4) bekezdésében a „Be. 70. § (5) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Be. 135. § (1) bekezdésében”
szöveg lép.
7. §

(1) Ez az utasítás – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2018. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az utasítás 6. §-a 2018. július 1-jén lép hatályba.

		

Dr. Handó Tünde s. k.,

		

elnök

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének 5/2017. (XII. 28.) SZTNH utasítása
az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában érvényesítendő adatvédelmi és adatbiztonsági követelmények meghatározása és
biztosítása érdekében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjával összhangban, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24. § (3) bekezdése alapján a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala által kezelt személyes adatokkal kapcsolatos követelmények rendjét az alábbiak szerint határozom meg:

Az utasítás hatálya
1. §

(1) Az utasítás személyi hatálya a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) határozatlan vagy
határozott időre kinevezett kormánytisztviselőire, határozatlan vagy határozott időre megkötött munkaszerződés
alapján foglalkoztatott munkavállalóira (a jelen utasítás tekintetében kormánytisztviselő és munkavállaló
a továbbiakban együtt: munkatárs), illetve a Hivatal kezelésében lévő személyes adatok kapcsán a Hivatal által vagy
rendelkezése szerint igénybe vett adatfeldolgozókra terjed ki.
(2) Az utasítás tárgyi hatálya a (3) bekezdésben foglaltak kivételével kiterjed a Hivatal kezelésében lévő minden személyes
adatra.
(3) Az utasítás hatálya nem terjed ki a Hivatal közszolgálati adatvédelmi szabályzatának, illetve a minősített adatok
védelméről szóló szabályzatának hatálya alá tartozó személyes adatokra.
(4) A közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok megismerése érdekében, illetve közzététele során figyelemmel
kell lenni a jelen szabályzatban foglalt rendelkezésekre is.
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Értelmező rendelkezés
2. §		
A jelen utasításban és a Hivatal adatkezelési kézikönyvében alkalmazott, az adatkezeléssel és az adatbiztonsággal
kapcsolatos fogalmak tartalmát az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. §-ának értelmező rendelkezései határozzák meg.

Az adatvédelem alapelvei
3. §

(1) A Hivatal kizárólag a nyilvános adatkezelési kézikönyvben rögzített célból, a cél elérésére alkalmas és ahhoz
elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat kezeli a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
(2) Az adatkezelés célja a Hivatal feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges vagy azt segítő jog gyakorlása vagy
kötelezettség teljesítése, törvényben meghatározott adatkezelés esetén az adatkezelést elrendelő törvényben
megfogalmazott cél.
(3) A Hivatal a személyes adatokat az érintett hozzájárulása vagy törvény erre irányuló felhatalmazása, a különleges
adatokat az érintett írásbeli hozzájárulása vagy törvény erre irányuló felhatalmazása alapján kezeli. A személyes
adatok kezelésének jogalapja lehet az Infotv. 6. §-ában írt vélelmek egyike is, amennyiben annak feltételei fennállnak.
(4) A Hivatal kezelésében lévő személyes adatokat az 1. § (1) bekezdésében írt személyek magáncélra nem használhatják
fel.

Az adatvédelemmel kapcsolatos feladatok és kötelezettségek
4. §

(1) A Hivatal elnöke
a)
kinevezi az Infotv.-ben meghatározott feltételeknek megfelelő belső adatvédelmi felelőst (a továbbiakban:
adatvédelmi felelős),
b)
meghatározza és biztosítja a személyes adatok kezelésének és védelmének személyi és tárgyi feltételeit,
beleértve a technikai feltételeket is,
c)
irányítja az adatvédelmi felelős munkáját,
d)
felel a Hivatal adatvédelmi tevékenységéért, az ellenőrzések során esetlegesen feltárt hiányosságok vagy nem
megfelelőségek megszüntetéséért,
e)
szükség esetén személyi felelősség megállapítására irányuló eljárást indít vagy kezdeményez.
(2) Az adatvédelmi felelős a Hivatal elnöke által kinevezett szakértő, aki e tevékenysége ellátása során közvetlenül
a Hivatal elnöke irányítása alatt áll. Az adatvédelmi felelős
a)
az adatvédelmi jogszabályok és a kialakult gyakorlat ismertetésével segíti a Hivatal vezetőinek munkáját,
b)
közreműködik, illetve segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában,
a jogszabályoknak megfelelő adatkezelés végzésében, valamint az érintettek jogainak biztosításában,
c)
ellenőrzi az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint a belső szabályzatok adatvédelmi
rendelkezéseinek megtartását,
d)
kivizsgálja a hozzá érkezett, a Hivatal adatkezelésére, a Hivatal által vagy rendelkezése szerint igénybe vett
adatfeldolgozó e tevékenységére vonatkozó bejelentéseket, jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén
intézkedést kezdeményez annak megszüntetésére, illetve erre felszólítja a Hivatal adatfeldolgozóját,
e)
elkészíti és rendszeresen aktualizálja a Hivatal adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatát, illetve az
adatkezelési kézikönyvet, és gondoskodik azoknak a vezetői jóváhagyást követően a Hivatal honlapján történő
közzétételéről,
f)
vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást és az adatvédelmi incidensekkel kapcsolatos nyilvántartást,
g)
gondoskodik az adattovábbítási nyilvántartás vezetéséről,
h)
gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról,
i)
együttműködik a Hivatal információbiztonsági vezetőjével az Infotv. adatbiztonsági követelményeinek
megvalósítása során,
j)
gondoskodik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) részére történő
bejelentések megtételéről,
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k)

adatvédelmi kérdésekben kapcsolatot tart az érintettekkel és más hatóságok képviselőivel, beleértve
a NAIH-t is,
l)
minden év január 15-éig összeállítja a Hivatal által az előző naptári évben megtagadott, a személyes adatokkal
kapcsolatos tájékoztatásokról szóló értesítést, amelyet a Hivatal elnöke elé tár, illetve jóváhagyást követően
határidőben eljuttat a NAIH részére,
m)
évente kétszer, a Hivatalban kialakított rend szerint, illetve szükség esetén beszámol a Hivatal elnökének
az adatvédelem helyzetéről, illetve ismerteti az e téren a Hivatal előtt álló feladatokat,
n)
részt vesz a belső adatvédelmi felelősök konferenciáján,
o)
ellátja az adatvédelem területén felmerülő mindazon hivatali feladatokat, amelyekkel a Hivatal elnöke
megbízza.
(3) A Hivatal információbiztonsági vezetője
a)
a jogszabályok és belső szabályzatok előírásainak megfelelően gondoskodik a Hivatallal szemben támasztott
adatbiztonsági követelmények minél magasabb szintű megvalósításáról,
b)
együttműködik a Hivatal adatvédelmi felelősével a személyes adatok kezelése területén.
(4) Mindazok, akik a Hivatal kezelésében lévő személyes adatok vonatkozásában adatkezelési vagy adatfeldolgozói
tevékenységet folytatnak, kötelesek
a)
az adatvédelmi jogszabályokban és Hivatal belső szabályzataiban foglalt követelményeket betartani,
b)
az adatvédelmi felelős által tartott vagy szervezett oktatáson részt venni, az esetlegesen ahhoz kapcsolódó
vizsgát letenni,
c)
ellátni az e szabályzat rendelkezéseire tekintettel rájuk háruló adatvédelmi feladatokat,
d)
adatvédelemmel kapcsolatos kérdés esetén a Hivatal adatvédelmi felelőséhez fordulni.

Az adatbiztonsággal kapcsolatos feladatok és kötelezettségek
5. §

(1) Az Infotv. 7. §-ában írt adatbiztonsági követelmények megvalósításáról a Hivatal az információbiztonsági vezető útján
gondoskodik.
(2) Az információbiztonsági vezetőre, a Hivatal munkatársaira, illetve más személyekre az adatbiztonság kérdéskörében
háruló feladatokra és kötelezettségekre, továbbá az ezekkel kapcsolatos szabályokra és eljárásrendekre a Hivatal
információbiztonsággal kapcsolatos szabályzatai és eljárásrendjei az irányadók.

Az adatkezelési kézikönyv és a belső adatvédelmi nyilvántartás
6. §

(1) A Hivatal elsősorban a honlapján elérhető adatkezelési kézikönyvön mint adatkezelési tájékoztatón keresztül
biztosítja az általa kezelt személyes adatokra vonatkozó, az Infotv. 20. §-ában írt előzetes tájékoztatást.
(2) A Hivatal adatkezelésével összefüggő, az adatkezelési kézikönyvben szereplő tények vagy adatok, illetve a releváns
jogszabályok megváltozása esetén az adatvédelmi felelős gondoskodik az adatkezelési kézikönyvnek – módosítása
és vezetői jóváhagyása után – a Hivatal honlapján történő ismételt közzétételéről.
(3) Erre irányuló kérelem esetén a Hivatal munkatársai szóban is tájékoztatást adnak az érintett adatainak kezelésére
és a jogaira vonatkozó rendelkezésekről.

7. §

(1) A Hivatal belső adatvédelmi nyilvántartását az adatkezelési kézikönyv és a Hivatal munkatársai személyes adatainak
kezelésére vonatkozó külön elnöki utasítás együttesen testesíti meg.
(2) Új személyes adatkör kezelését megelőzően az érintett szervezeti egység vezetője a tevékenység megkezdése előtt
legalább 15 – az Infotv. 68. § (3) bekezdése alkalmazása esetén legalább 50 – nappal bejelenti az adatvédelmi
felelősnek, aki azt bejegyzi a belső adatvédelmi nyilvántartásba.
(3) Amennyiben a tervezett adatkezelést be kell jelenteni a NAIH által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba, azt az
adatvédelmi felelős a Hivatal elnökének jóváhagyását követően az Infotv. 68. §-ában rögzített módon jelenti be.
Az adatkezelés nyilvántartásba vétele esetén a nyilvántartási számot az adatvédelmi felelős közli a Hivatal
munkatársaival az adatok továbbítása, nyilvánosságra hozatala és az érintettnek szóló tájékoztatás megadása esetén
történő használata érdekében.

H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő • 2017. évi 65. szám

6541

(4) A belső adatvédelmi nyilvántartásban szereplő adatok változását, továbbá az adatkezelés megszűnését az érintett
szervezeti egység vezetője a módosulást megelőzően legalább 5 nappal köteles az adatvédelmi felelősnek bejelenteni,
aki a bejelentésben foglaltaknak megfelelően módosítja a belső adatvédelmi nyilvántartást, illetve szükség esetén
kezdeményezi a NAIH által vezetett adatvédelmi nyilvántartás módosítását.

Eljárás a Hivatal által kezelt személyes adatokkal kapcsolatos tájékoztatás kérése, helyesbítési,
törlési vagy zárolási kérelem, továbbá tiltakozás esetén
8. §		
Az érintett tájékoztatást kérhet a Hivataltól a személyes adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, jogszabályban
elrendelt adatkezelés esetét, kivéve azok törlését vagy zárolását, valamint az Infotv.-ben szabályozott esetekben
tiltakozhat azok kezelése ellen.
9. §

(1) Az adatvédelmi felelős – amennyiben az érintett tájékoztatása nem tagadható meg – az érintett kérelmére a kérelem
benyújtásától – költségtérítés fizetése esetén annak megtörténtétől – számított lehető legrövidebb idő alatt,
de legfeljebb 25 napon belül, közérthető formában tájékoztatást ad
a)
az érintettnek a Hivatal által kezelt, illetve a Hivatal által megbízott vagy a rendelkezése szerint igénybe vett
adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól,
b)
az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és időtartamáról,
c)
az adatok forrásáról,
d)
az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
e)
az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásáról és az elhárítás érdekében tett intézkedésekről,
továbbá
f)
az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
(2) A tájékoztatás az azonos adatkörre vonatkozóan az adott naptári évben benyújtott első kérelem esetén ingyenes,
egyebekben azért meg kell téríteni a Hivatal által meghatározott, a tájékoztatás teljesítésével kapcsolatos közvetlen
költségeket. A Hivatal az Infotv.-ben meghatározott esetekben visszatéríti a már megfizetett költségtérítést.
(3) A tájékoztatás megtagadására csak az Infotv. rendelkezéseivel összhangban kerülhet sor. A tájékoztatás megtagadása
esetén e tényről, továbbá a bírósági jogorvoslat és a NAIH-hoz fordulás lehetőségéről az adatvédelmi felelős írásban
tájékoztatja az érintettet.
(4) Amennyiben az (1) bekezdésben írt tájékoztatás kérése a Hivatal hatósági tevékenysége során kezelt adatokhoz
kapcsolódik és az a Hivatal által vezetett nyilvántartások alapján könnyen megválaszolható, továbbá költségtérítés
fizetése nem kapcsolódik hozzá, a tájékoztatást a Hivatal e tevékenységet végző, képviseleti joggal rendelkező
munkatársai is megadhatják.

10. §

(1) A valóságnak nem megfelelő adatot a Hivatal – amennyiben a szükséges adatok rendelkezésére állnak – helyesbíti.
(2) Amennyiben az érintett által vitatott adat helyessége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen,
a Hivatal megjelöli az általa kezelt kérdéses adatot.

11. §

(1) A Hivatal törli azt a személyes adatot,
a)
amelynek kezelése jogellenes,
b)
amelynek törlését az érintett kéri (a kötelező adatkezelés kivételével),
c)
amely hiányos vagy téves, amennyiben ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést
törvény nem zárja ki,
d)
amely esetében az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje
lejárt, amennyiben annak hordozóját nem kell levéltári őrizetbe adni,
e)
amelynél ezt bíróság vagy a NAIH elrendelte.
(2) Törlés helyett a Hivatal zárolja a személyes adatot, ha
a)
az érintett ezt kéri vagy
b)
a Hivatal rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.
(3) A (2) bekezdés szerint zárolt személyes adatokat a Hivatal legfeljebb az adattörlést kizáró adatkezelési cél fennálltának
ideje alatt kezeli.
(4) Az adattörlés és zárolás kérdésében ki kell kérni a Hivatal adatvédelmi felelősének állásfoglalását.
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(1) A helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről vagy törlésről – a (2) bekezdésben írt eset kivételével – az adatvédelmi
felelős értesíti az érintettet, továbbá az adatvédelmi felelős felhívására az illetékes hivatali munkatárs értesíti
mindazokat, akiknek az adatokat – adatkezelés céljára – továbbították.
(2) Az értesítés mellőzhető, ha az – az adatkezelés céljára tekintettel – az érintett jogos érdekét nem sérti.

13. §		
Amennyiben a Hivatal az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, az adatvédelmi felelős
a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül írásban – az érintett hozzájárulásával elektronikus úton –
tájékoztatja a kérelem elutasításának tényéről és okairól, továbbá a bírósági jogorvoslat és a NAIH-hoz fordulás
lehetőségéről.
14. §

(1) Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a)
ha a személyes adat kezelése kizárólag a Hivatalra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, a Hivatal,
az adatátvevő vagy más harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve a kötelező
adatkezelés esetét),
b)
ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy
tudományos kutatás céljára történik,
c)
törvényben meghatározott egyéb esetekben.
(2) A Hivatal adatvédelmi felelőse a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 15 napon
belül írásban tájékoztatja az érintettet a tiltakozás megalapozottságának tárgyában hozott döntésről, ha a Hivatal
a kérelemnek helyt ad, az adatkezelést megszünteti, az adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján
tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akiknek az adatot korábban továbbította, és akik kötelesek a tiltakozási jog
érvényesítése érdekében intézkedni.
(3) Amennyiben az érintett a Hivatal döntésével nem ért egyet, vagy ha a Hivatal a döntés meghozatalára nyitva álló
határidőt elmulasztotta, az érintett a közléstől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül
– az Infotv.-ben meghatározott módon – bírósághoz fordulhat.

Hatályba léptető és vegyes rendelkezések
15. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
(2) A Hivatal honlapján a jelen utasítás hatálybalépését követően, de legkésőbb 3 hónapon belül kell közzétenni a 6. §
szerinti adatkezelési kézikönyvet.
(3) Jelen utasítás tartalmi felülvizsgálatáról, aktualizálásáról és karbantartásáról a Hivatal adatvédelmi felelőse köteles
gondoskodni. A felülvizsgálatot legalább 3 évente el kell végezni, amelynek eredményeképpen (szükség esetén)
kezdeményezni kell az utasítás módosításának vagy új utasításnak a kiadását.

		
		
		

Dr. Łuszcz Viktor s. k.,
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
elnöke
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A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének 6/2017. (XII. 28.) SZTNH utasítása
a minősített adatok védelméről szóló biztonsági szabályzatról

A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített
adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet és a minősített adat elektronikus biztonságának, valamint
a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló 161/2010. (V. 6.) Korm. rendelet
rendelkezéseit figyelembe véve a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának a minősített adatok védelméről szóló biztonsági
szabályzatát a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja szerinti felhatalmazás és a Nemzeti Biztonsági
Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 58. § (1) bekezdése
alapján az alábbiak szerint adom ki:

Általános rendelkezések
1. §

(1) A minősített adatok védelmére vonatkozó előírásokat az utasítás Mellékletét képező1, a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) Biztonsági Szabályzata a minősített adatok védelmére (a továbbiakban: Szabályzat)
tartalmazza, amelynek a kötelező alkalmazását írom elő, egyidejűleg elrendelem annak a Hivatal belső elektronikus
rendszerén (intranetén) való közzétételét, továbbá a későbbiekben az esetleges módosítások utáni ismételt
közzétételét.
(2) A Szabályzat tartalmazza mindazokat a követelményeket és előírásokat, amelyek szerint kell az érintetteknek
a minősített adatok kezelése során a tevékenységüket végezni.

Az utasítás hatálya
2. §

(1) Az utasítás személyi hatálya a Hivatal kormánytisztviselőire és munkaszerződés alapján foglalkoztatott munkavállalóira,
valamint az egyéb szerződések keretében egyes hivatali feladatokat átmenetileg ellátó személyekre (a továbbiakban
együtt: dolgozók) terjed ki.
(2) Az utasítás tárgyi hatálya a Hivatalnál keletkezett, illetve a Hivatalhoz érkezett (a továbbiakban együtt: kezelt)
minősített adatokra terjed ki.

Az utasítás célja
3. §		
Az utasítás és a Szabályzat célja, hogy meghatározza a Hivatal által kezelt minősített adatok személyi, fizikai és
adminisztratív biztonsági feltételeit, a minősített adatok védelmére szolgáló feladatokat, jogosultságokat és
felelősségeket, valamint a minősített adatok biztonságának megsértése esetén alkalmazandó eljárás és a minősített
adatok vészhelyzetben történő védelmének szabályait.

Értelmező rendelkezések
4. §		
Jelen utasításban és a Szabályzatban alkalmazott alábbi fogalmak tartalmát a minősített adat védelméről szóló
2009. évi CLV. törvény 3. §-ának értelmező rendelkezései határozzák meg:
a)
érvényességi idő;
b)
felhasználás;
c)
felhasználó;
d)
felhasználói engedély;

1

Az utasítás Mellékletét képező Szabályzat kizárólag a Hivatal intranet hálózatán kerül közzétételre.
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e)
f)
g)
h)
i)

közreműködő;
minősített adat (nemzeti minősített adat és külföldi minősített adat);
minősítő;
személyi biztonsági tanúsítvány;
titoktartási nyilatkozat.

A Szabályzat és a Hivatal többi szabályzatának kapcsolata
5. §

(1) A minősített adatok kezelése során a dolgozók a Szabályzat előírásain kívül kötelesek betartani a Hivatal egyedi
iratkezelési szabályzatában foglaltakat is.
(2) A minősített adatok kezelése során a dolgozóknak a Hivatal további, adatkezeléssel és információbiztonsággal
kapcsolatos szabályzatait csak abban az esetben kell alkalmazniuk, amennyiben a felmerült kérdésről a Szabályzat
nem rendelkezik.

Hatályba léptető és egyéb rendelkezések
6. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
(2) Az utasítás hatálybalépésével – további külön okirat kiállítása nélkül – átruházott hatáskörben történő minősítésre
hatalmazom fel feladat- és hatáskörükben eljárva a Szabályzat 22.1.1. pontjában felsorolt vezetőket olyan ügyek
minősítése tekintetében, amelyeknél jogszabály a minősítés jogát nem kizárólag a Hivatal elnökének hatásköreként
határozza meg.
(3) Hatályát veszti a minősített adatok védelméről szóló biztonsági szabályzatáról szóló 13/2012. (XII. 29.) SZTNH utasítás.
(4) Az utasítás és a Szabályzat tartalmi felülvizsgálatáról és aktualizálásáról a biztonsági vezető köteles gondoskodni.
A felülvizsgálatot legalább 3 évente el kell végezni, amelynek eredményeként szükség esetén kezdeményezni kell
az utasítás és a Szabályzat módosításának vagy új utasításnak, Szabályzatnak a kiadását.

		
		
		

Dr. Łuszcz Viktor s. k.,
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
elnöke

6545

H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő • 2017. évi 65. szám

IV.

Egyéb közlemények

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének 3/2017. (XII. 28.) SZTNH közleménye
a IX. Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Kiállításon és Találmányi Vásáron bemutatásra kerülő
találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről,
illetve kiállítási elsőbbségéről

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 3. § b) pontja, a védjegyek és a földrajzi árujelzők
oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 53. § (1) bekezdés c) pontja, a formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi
XLVIII. törvény 40. § (1) bekezdés c) pontja és a használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény 36. §
(1) bekezdése alapján közzéteszem, hogy a 2018. április 11-én, Győrben megrendezendő IX. Nyugat-dunántúli
Regionális Innovációs Kiállításon és Találmányi Vásáron bemutatásra kerülő találmányokat, védjegyeket, formatervezési
és használati mintákat az említett jogszabályokban meghatározott kiállítási kedvezmény, illetve kiállítási elsőbbség
illeti meg.

		

Dr. Łuszcz Viktor s. k.,

		

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke

Helyesbítés
A Hivatalos Értesítő 2017. december 20-i 62. számának 6386 oldalán a Legfőbb Ügyészség Könyvtáráról szóló
25/2017. (XII. 20.) LÜ utasítás 1. § (2) bekezdésében a „legfőbb ügyészhelyettesek” szövegrészek helyesen
„legfőbb ügyész helyettesek”, a 3. § (2) és (3) bekezdésében a „legfőbb ügyészhelyettes” szövegrész helyesen
„legfőbb ügyész helyettes”, valamint a 6388. oldalán az ügyészségi alkalmazottak egyes költségtérítéseiről és
juttatásairól szóló 17/2016. (XII. 23.) LÜ utasítás módosításáról szóló 26/2017. (XII. 20.) LÜ utasítás aláírójának titulusa
helyesen „legfőbb ügyész helyettes”.
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A Hivatalos Értesítőt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter. A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Hivatalos Értesítő hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu honlapon érhető el.
Felelős kiadó: dr. Salgó László Péter.
A Hivatalos Értesítő oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

