MAGYAR KÖZLÖNY

77. szám

M A G YA R O R S Z Á G H I V ATA L O S L A PJ A
2018. június 1., péntek

Tartalomjegyzék

98/2018. (VI. 1.) Korm. rendelet

3/2018. (VI. 1.) MEKH rendelet

2/2018. (VI. 1.) PM rendelet

1255/2018. (VI. 1.) Korm. határozat

A közszolgálati tisztviselők és az állami tisztviselők jogviszonyának
megszűnésével és megszüntetésével összefüggő egyes eljárási
részletkérdésekről

3962

A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak
mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról

3964

A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint
az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről
szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet módosításáról

3968

A Magyarország turisztikai országmárka építéséről szóló
1725/2017. (X. 10.) Korm. határozatban meghatározott
marketingkampány záró időpontjának módosításáról

3970

3962

III.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 77. szám

Kormányrendeletek

A Kormány 98/2018. (VI. 1.) Korm. rendelete
a közszolgálati tisztviselők és az állami tisztviselők jogviszonyának megszűnésével és megszüntetésével
összefüggő egyes eljárási részletkérdésekről
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
E rendelet alkalmazásában:
a)
jogviszony: a kormányzati szolgálati jogviszony, a közszolgálati jogviszony és az állami szolgálati jogviszony,
b)
tisztviselő: a kormánytisztviselő, a köztisztviselő, az állami tisztviselő, a kormányzati ügykezelő, közszolgálati
ügykezelő, illetve az állami ügykezelő,
c)
tisztviselő azonosító adatai: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban:
Kttv.) 2. melléklet I/A. pont 1–4. és 6–7. alpontja szerinti adatok.
2. §

(1) A tisztviselő és a munkáltatók az általános együttműködési kötelezettség keretében – a Kttv. 9. § (2) és
(3) bekezdésével összhangban – kölcsönösen értesítik egymást a jogviszony megszűnésével vagy
a megszüntetésével közvetlenül összefüggő jogi tényekről.
(2) Bármely e rendelet szerinti jogviszony létesítése esetén vizsgálni kell a létrehozni tervezett jogviszonyt megelőző
jogviszony megszűnésének időpontját. Ha a korábbi jogviszony megszűnése és az új jogviszony létesítése
között eltelt idő 30 nap, vagy annál rövidebb, akkor az új munkáltató – a jogviszony megszűnéséhez vagy
megszüntetéséhez kapcsolódó kötelezettségek érvényesíthetősége érdekében – a korábbi munkáltatót az új
jogviszony létesítését követő 3 munkanapon belül írásban értesíti.
(3) A Kttv. 107. § (2a) bekezdés a) pontja szerinti és a (2) bekezdés szerinti értesítés tartalmazza a tisztviselő azonosító
adatait, az új munkáltató azonosító adatait, az új jogviszony típusát és létesítésének időpontját.

3. §		
A korábbi munkáltató a 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő 3 munkanapon belül a tisztviselő
részére a megváltásra kerülő szabadságról, valamint az új jogviszonya alapján a tisztviselőt megillető szabadsághoz
hozzászámítandó szabadságról és a végkielégítésnek a visszafizetéssel érintett összegéről igazolást állít ki, amelyet
egyidejűleg az új munkáltató részére is továbbít.
4. §		
A tisztviselő a Kttv. 69. § (8) bekezdése alapján az őt terhelő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében az új
jogviszony létesítéséről korábbi munkáltatóját – a 2. §-ban foglaltak megfelelő alkalmazásával – haladéktalanul
írásban értesíti.
5. §		
Ha a tisztviselő a jogviszonya megszűnését követő 30 napon belül új jogviszonyt létesít, a jogviszonyt
folyamatosnak kell tekinteni azzal, hogy
a)
a két jogviszony közötti időtartamot a besorolás, a jubileumi jutalomra és a végkielégítésre jogosító idő
számítása szempontjából jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni, azonban erre az időtartamra szabadság
nem jár, cafetéria-juttatás és egyéb juttatás nem illeti meg,
b)
biztosítottnak nem minősül, ugyanakkor a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 48/A. § (1) bekezdése alapján biztosítási jogviszonya folyamatos.
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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7. §		
Ha a tisztviselő jogviszonya a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2018. évi V. törvény hatálybalépését követően szűnt meg vagy került megszüntetésre, és
e rendelet hatálybalépését megelőzően a tisztviselő új jogviszonyt létesített, akkor az új munkáltató e rendelet
hatálybalépését követő 3 munkanapon belül a korábbi munkáltatót a jogviszony létesítés tényéről és időpontjáról
értesíti.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeletei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 3/2018. (VI. 1.) MEKH rendelete
a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló
13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.)
MEKH rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. §		
Ez a rendelet 2018. október 1-jén lép hatályba.
		

Dr. Dorkota Lajos s. k.,

		

elnök

1. melléklet a 3/2018. (VI. 1.) MEKH rendelethez
„1. melléklet a 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelethez

I. Szállítási rendszerüzemeltetési díj elemei és mértéke
1. Szállítási kapacitásdíjak és forgalmi díj:

1.

A)

B)
Szállítási

Szállítási

Az Áralkalmazási rendelet 1. § (1) bekezdés

kapacitásdíj

forgalmi díj

Ft/kWh/h/év

Ft/MWh

2.

a) pont aa) alpont aaa), aaj), aal) és aam) alpontja (kiadási pontok)

513,39

3.

a) pont aa) alpont aao) alpontja (keverőköri kiadási pont)

87,12

4.

a) pont aa) alpont aac) alpontja (osztrák/magyar határ Baumgarten felőli
betáplálási pont)

1080,48

5.

a) pont aa) alpont aai) alpontja (horvát/magyar határ Donji Miholjac felőli
betáplálási pont)

1080,48

6.

a) pont aa) alpont aad) alpontja (ukrán/magyar határ Beregovo felőli betáplálási
pont)

1080,48

7.

a) pont aa) alpont aak) alpontja (szlovák/magyar határ Vel’ké Zlievce felőli
betáplálási pont)

1080,48

8.

a) pont aa) alpont aan) alpontja (román/magyar határ Horia felőli betáplálási pont)

1080,48

9.

a) pont aa) alpont aae) alpontja (hazai termelés betáplálási pont)

972,43

10. a) pont ac) alpont acb) alpontja (tárolói betáplálási pont)
11.

a) pont aa) alpont aaf ) alpontja szerinti Kiskundorozsma határkeresztező kiadási
pont

12. a) pont aa) alpont aag) alpontja szerinti Csanádpalota határkeresztező kiadási pont

C)

46,37

114,16
1705,52
708,24
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2. Szagosítási díj: 5608,63 Ft/l

II. Földgázelosztási díj
A rendszerhasználat legmagasabb hatósági díja:
a)

Földgázelosztási díj elemei és mértékei az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt., a Csepeli Erőmű Kft. és
az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Kft. elosztási területén:
A)
1.

Értékesítési kategóriák

B)

C)

D)

E)

F)

Elosztási

Elosztási

Elosztási

Elosztási

Elosztási

átalánydíj

alapdíj

alapdíj

kapacitásdíj

forgalmi díj

Ft/MWh

Ft/év

Ft/m3/h/év

Ft/kWh/h/év

Ft/MWh

2.

Gázmérővel nem rendelkező felhasználók

3.

20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású
gázmérővel rendelkező felhasználók

4.

20 m3/h vagy annál nagyobb, de
100 m3/h-nál kisebb
névleges (össz)kapacitású
fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó

7812

744

93,80

5.

100 m3/h vagy annál nagyobb, de
500 m3/h-nál kisebb
névleges (össz)kapacitású
fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó

9300

886

83,93

6.

500 m3/h vagy annál nagyobb
névleges (össz)kapacitású
fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó

8508

811

62,65

b)

2701,64
9192

1100,49

Földgázelosztási díj elemei és mértékei az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. és az OERG Kft. elosztási
területén:

1.

A)

B)

C)

D)

E)

F)

Elosztási

Elosztási

Elosztási

Elosztási

Elosztási

Értékesítési kategóriák

átalánydíj

alapdíj

alapdíj

kapacitásdíj

forgalmi díj

Ft/MWh

Ft/év

Ft/m3/h/év

Ft/kWh/h/év

Ft/MWh

2.

Gázmérővel nem rendelkező felhasználók

3.

20 m /h-nál kisebb névleges kapacitású
gázmérővel rendelkező felhasználók

4.

20 m3/h vagy annál nagyobb, de
100 m3/h-nál kisebb
névleges (össz)kapacitású
fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó

9 744

928

103,48

5.

100 m3/h vagy annál nagyobb, de
500 m3/h-nál kisebb
névleges (össz)kapacitású
fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó

10 920

1 040

83,08

6.

500 m3/h vagy annál nagyobb
névleges (össz)kapacitású
fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó

10 944

1 043

70,91

3

3 143,62
9 192

1 318,71
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c.1)

Földgázelosztási díj elemei és mértékei az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. elosztási területén:

1.

A)

B)

C)

D)

E)

F)

Elosztási

Elosztási

Elosztási

Elosztási

Elosztási

Értékesítési kategóriák

átalánydíj

alapdíj

alapdíj

kapacitásdíj

forgalmi díj

Ft/MWh

Ft/év

Ft/m3/h/év

Ft/kWh/h/év

Ft/MWh

2.

Gázmérővel nem rendelkező felhasználók

2437,07

3.

20 m /h-nál kisebb névleges kapacitású
gázmérővel rendelkező felhasználók

4.

20 m3/h vagy annál nagyobb, de
100 m3/h-nál kisebb
névleges (össz)kapacitású
fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó

7044

671

108,79

5.

100 m3/h vagy annál nagyobb, de
500 m3/h-nál kisebb
névleges (össz)kapacitású
fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó

8184

779

74,71

6.

500 m3/h vagy annál nagyobb
névleges (össz)kapacitású
fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó

7260

692

80,16

3

9192

923,23

c.2)

Elosztási átszállítási díj: 79,68 Ft/MWh

d)

Földgázelosztási díj elemei és mértékei az NKM Földgázhálózati Kft. elosztási területén:
A)
1.

Értékesítési kategóriák

B)

C)

D)

E)

F)

Elosztási

Elosztási

Elosztási

Elosztási

Elosztási

átalánydíj

alapdíj

alapdíj

kapacitásdíj

forgalmi díj

Ft/MWh

Ft/év

Ft/m3/h/év

Ft/kWh/h/év

Ft/MWh

2.

Gázmérővel nem rendelkező felhasználók

3.

20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású
gázmérővel rendelkező felhasználók

4.

20 m3/h vagy annál nagyobb, de
100 m3/h-nál kisebb
névleges (össz)kapacitású
fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó

7188

684

98,96

5.

100 m3/h vagy annál nagyobb, de
500 m3/h-nál kisebb
névleges (össz)kapacitású
fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó

6972

664

75,98

6.

500 m3/h vagy annál nagyobb
névleges (össz)kapacitású
fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó

4908

467

79,93

e)

2315,13
9192

792,47

Földgázelosztási díj elemei és mértékei a Magyar Gázszolgáltató Kft. elosztási területén:
A)
1.

2.

Értékesítési kategóriák

20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású
gázmérővel rendelkező felhasználók

B)

C)

Elosztási alapdíj

Elosztási alapdíj

Ft/év

Ft/m3/h/év

9 192

D)

E)

Elosztási

Elosztási forgalmi

kapacitásdíj

díj

Ft/kWh/h/év

Ft/MWh

935,55
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3.

20 m3/h vagy annál nagyobb, de
100 m3/h-nál kisebb
névleges (össz)kapacitású
fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó

7 764

739

110,56

4.

100 m3/h vagy annál nagyobb, de
500 m3/h-nál kisebb
névleges (össz)kapacitású
fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó

10 356

987

51,27

5.

500 m3/h vagy annál nagyobb
névleges (össz)kapacitású
fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó

6 084

580

28,53

f)

Földgázelosztási díj elemei és mértékei a Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft. és a Natural Gas Service Ipari és
Szolgáltató Kft. elosztási területén:
A)
1.

Értékesítési kategóriák

B)

C)

D)

E)

F)

Elosztási

Elosztási

Elosztási

Elosztási

Elosztási

átalánydíj

alapdíj

alapdíj

kapacitásdíj

forgalmi díj

Ft/MWh

Ft/év

Ft/m3/h/év

Ft/kWh/h/év

Ft/MWh

2.

Gázmérővel nem rendelkező felhasználók

2467,92

3.

20 m /h-nál kisebb névleges kapacitású
gázmérővel rendelkező felhasználók

4.

20 m3/h vagy annál nagyobb, de
100 m3/h-nál kisebb
névleges (össz)kapacitású
fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó

7500

714

101,76

5.

100 m3/h vagy annál nagyobb, de
500 m3/h-nál kisebb
névleges (össz)kapacitású
fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó

9168

873

77,12

6.

500 m3/h vagy annál nagyobb
névleges (össz)kapacitású
fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó

7188

685

87,66

3

9192

998,01

III. Földgáztárolási díj
A tárolási díj elemei és mértékei:
Kitárolási díj: 17,04 Ft/MWh
Betárolási díj: 73,65 Ft/MWh
A tárolói kapacitásdíj kiszámítása a következő képlet alapján történik:

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 0,3371 ∗ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 1; 133,33 ∗

𝐵𝐵𝐵𝐵
𝐾𝐾𝐾𝐾
133,33
70,31
; 70,31 ∗
+
+
𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 133,33; 𝐵𝐵𝐵𝐵
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀(70,31; 𝐾𝐾𝐾𝐾 )

ahol:
TM: tárolói kapacitásdíj (Ft/kWh/év)
M: a rendszerhasználó tárolói mobil lekötése (kWh)
B: a rendszerhasználó betárolási kapacitás lekötése (kWh/nap)
K: a rendszerhasználó kitárolási kapacitás lekötése (kWh/nap)”
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A Kormány tagjainak rendeletei

A pénzügyminiszter 2/2018. (VI. 1.) PM rendelete
a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák
adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet módosításáról
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 269. § (9) bekezdésében, továbbá az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés d), i) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák
adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § 5. pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„5. adatexport: az adóalany által elektronikus adathordozón tárolt adatoknak az állami adó- és vámhatóság
rendelkezésére bocsátása a 2. melléklet szerint és a 3. mellékletben meghatározott adatszerkezetben vagy a 13/A. §
(1) bekezdése szerinti közleményben meghatározott adatszerkezetben.”
2. §

(1) A Rendelet 8. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[A számlázó programmal szemben követelmény, hogy]
„d) biztosítsa a kiállított számla, valamint számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező
adattartalmának az állami adó- és vámhatóság részére történő, 13/A–13/B. § szerinti elektronikus úton történő
továbbítását.”
(2) A Rendelet 8. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A számlázó programmal előállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat az (1) bekezdés d) pontja
alkalmazásában abban az időpontban minősül kiállítottnak, amely időponttal a számlázó program az előállított
számla, számlával egy tekintet alá eső okirat adatait lezárja.”

3. §		
A Rendelet a következő 4/A. alcímmel egészül ki:

„4/A. Számlázó programok adatszolgáltatása
13/A. § (1) A számlázó programnak a gép-gép interfész használatához szükséges azonosító adatok megküldése
mellett a kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmát
a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat kiállításakor azonnal, XML-formátumban, az állami adó- és
vámhatóság közleményében meghatározott módon és adatszerkezetben, elektronikus úton továbbítania kell
az állami adó- és vámhatóság részére.
(2) A számlázó programmal történő adatszolgáltatás megkezdésének feltétele a gép-gép interfész használatához
szükséges adatoknak az adatszolgáltatásra kötelezett adóalany állami adó- és vámhatósághoz tett bejelentésén
alapuló nyilvántartásba vétele.
(3) A számlázó programmal történő adatszolgáltatás akkor minősül teljesítettnek, ha az (1) bekezdés szerint történt
a benyújtása, és a sikeres feldolgozást az állami adó- és vámhatóság rendszere visszaigazolta.
(4) Ha az állami adó- és vámhatóság visszaigazolása alapján az adatszolgáltatás nem dolgozható fel, a hiba
elhárítását követően az adatszolgáltatást meg kell ismételni.
(5) Amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett adóalany az állami adó- és vámhatóság rendszerének sikeres
feldolgozásra vonatkozó visszaigazolása ellenére észleli, hogy hibás adatszolgáltatás történt, az adatszolgáltatást
a hiba elhárítását követően meg kell ismételni. Az ismételt adatszolgáltatást az adatszolgáltatásra kötelezett
adóalanynak az állami adó- és vámhatóság rendszerében jóvá kell hagynia.
(6) A (4)–(5) bekezdés szerinti hibás adatszolgáltatás esetén az adatszolgáltatásra kötelezett adóalany a javított
adatszolgáltatást az állami adó- és vámhatóság rendszerében a kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső
okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmának manuális rögzítésével is megteheti.
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(7) Ha a (4)–(5) bekezdés szerinti hibás adatszolgáltatás észlelésének napjától számított 3 munkanapon belül a hiba
elhárítása nem történt meg, akkor az adatszolgáltatásra kötelezett adóalany az adatszolgáltatást a hiba elhárulásáig
a (6) bekezdésben foglaltak szerint köteles teljesíteni.
13/B. § (1) Ha a számlázó program által kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat adatait fogadó
elektronikus rendszerben üzemzavar történik, az állami adó- és vámhatóság az üzemzavarról és az üzemzavar
elhárítását követően annak kezdő és megszűnési időpontjáról haladéktalanul közleményt tesz közzé honlapján.
(2) Az állami adó- és vámhatóság az elektronikus rendszereinek karbantartás miatti leállítását megelőzően
a karbantartási igény felmerülésével egyidejűleg tájékoztatást tesz közzé a honlapján a karbantartási célú
üzemszünet várható kezdeti időpontjáról és tervezett tartamáról.
(3) Ha a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat kiállításának időpontjában a számla, számlával egy tekintet alá
eső okirat adatait fogadó elektronikus rendszer üzemzavar, karbantartás vagy az internetszolgáltatás elégtelensége
miatt nem érhető el, a számlázó programnak a kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv.
szerinti kötelező adattartalmát az üzemzavar, karbantartás vagy az internetszolgáltatás elégtelensége megszűnését
követő 24 órán belül kell az állami adó- és vámhatóság részére elektronikus úton továbbítania.
(4) Ha a számlázó program a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat kiállításának időpontjában a számla,
számlával egy tekintet alá eső okirat adatainak szolgáltatására kötelezett adóalany rendszerének üzemzavara
vagy az internetszolgáltatás elégtelensége miatt nem továbbítja az állami adó- és vámhatóság részére, a számlázó
programnak az előállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező
adattartalmát az üzemzavar elhárulását követő 24 órán belül kell az állami adó- és vámhatóság részére elektronikus
úton továbbítania.
(5) A (4) bekezdéstől eltérően az adatszolgáltatásra kötelezett adóalany rendszerének 48 órát meghaladó
üzemzavara vagy az internetszolgáltatás elégtelensége esetén ezt a tényt az adatszolgáltatásra kötelezett
adóalanynak az állami adó- és vámhatóság rendszerében legkésőbb a 48 órás időtartam leteltekor jeleznie kell és
az adatszolgáltatást ezen időtartam leteltétől számított 24 órán belül az állami adó- és vámhatóság rendszerében
a kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmának manuális
rögzítésével köteles teljesíteni. Amennyiben ezen 24 órás időkeret alatt az üzemzavar vagy az internetszolgáltatás
elégtelensége nem hárul el, az időkeret az állami adó- és vámhatóság rendszerében tett ismételt bejelentéssel újabb
24 órával meghosszabbítandó mindaddig míg az üzemzavar, internetszolgáltatás elégtelensége fennáll.”
4. §		
A Rendelet
a)
8. § (1) bekezdés c) pontjában az „elnevezésű funkcióval.” szövegrész helyébe az „elnevezésű funkcióval, és”
szöveg,
b)
17. § (2) bekezdésében az „A papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének
szabályairól szóló 13/2005. (X. 27.) IHM rendelet” szövegrész helyébe az „Az elektronikus ügyintézés
részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet” szöveg
lép.

Záró rendelkezések
5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1–3. § és a 4. § a) pontja 2018. július 1-jén lép hatályba.

6. §		
E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU)
2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
		
		

Varga Mihály s. k.,
pénzügyminiszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1255/2018. (VI. 1.) Korm. határozata
a Magyarország turisztikai országmárka építéséről szóló 1725/2017. (X. 10.) Korm. határozatban
meghatározott marketingkampány záró időpontjának módosításáról
A Kormány
1. a Magyarország turisztikai országmárka építéséről szóló 1725/2017. (X. 10.) Korm. határozat (a továbbiakban:
Korm. határozat) 1. pontjában meghatározott marketingkampány záró időpontját a Korm. határozat 3. pontjától
eltérően 2018. december 31-ében határozza meg;
2. felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy haladéktalanul gondoskodjon a Korm. határozat 1. pontjában
meghatározott marketingkampány lefolytatásának támogatása céljára a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.-vel
megkötött támogatási szerződésnek az 1. pontban foglaltakkal összhangban álló módosításáról.
Felelős:
miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

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

