
M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 36. szám 3527

34. § (1) A  külképviseleti választási iroda a  külképviseleten leadott szavazatokat tartalmazó lezárt urnát, valamint 

a külképviseleten levélben leadott szavazatokat tartalmazó válaszborítékokat 2014. május 29-én 24.00 óráig szállítja 

a Nemzeti Választási Irodához. [Ve. 284. §]

 (2) A  Nemzeti Választási Iroda valamennyi urna beérkezését követően, de legkésőbb 2014. május 30-án bontja fel 

a külképviseleteken leadott szavazatokat tartalmazó urnákat. [Ve. 285. § (1) bekezdés]

 (3) Ha az  urna határidőn túl vagy nem a  Ve. 273.  §-ában meghatározott módon lezárt állapotban érkezik meg 

a Nemzeti Választási Irodához, vagy az urnában nem található az ellenőrző lap, az urnát – tartalmával együtt – 2014. 

augusztus 25-én kell megsemmisíteni. [Ve. 285. § (2) bekezdés]

11. Az eredmény megállapítása

35. §  A külképviseleten leadott szavazatok megszámlálását 2014. május 25-én 19.00 órát megelőzően nem lehet 

megkezdeni. [Ve. 342. §]

36. §  A jegyzőkönyv egy példánya az  illetékes választási irodában 2014. május 28-án 16.00 óráig tekinthető meg. 

[Ve. 204. §]

37. § (1) A szavazólapokat – ha a választás eredményével összefüggő büntetőeljárás nincsen folyamatban – a helyi választási 

irodában 2014. augusztus 23-ig kell megőrizni. [Ve. 205. § (1) bekezdés]

 (2) A választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – 2014. augusztus 25-én kell megsemmisíteni. A jegyzőkönyvek 

első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak 2014. augusztus 23-át követően kell átadni. [Ve. 205. § (2) bekezdés]

12. Záró rendelkezések

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

  Dr. Navracsics Tibor s. k.,
  közigazgatási és igazságügyi miniszter

A vidékfejlesztési miniszter 18/2014. (III. 10.) VM rendelete

a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról 

szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet és a vidékfejlesztési miniszter által adományozható díjakról és más 

elismerésekről szóló 58/2012. (VI. 25.) VM rendelet módosításáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (12) bekezdésében,

a 2.  § tekintetében a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011.  évi 

CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 

szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94.  § a), k) és m)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a  következőket 

rendelem el:

1. A felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) 

adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet módosítása

1. §  A felszín alatti víz és a  földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 

18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 2.  §-ában a  „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség” 

szövegrész helyébe a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség” szöveg lép.
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2. A vidékfejlesztési miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekről szóló  

58/2012. (VI. 25.) VM rendelet módosítása

2. § (1) A vidékfejlesztési miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekről szóló 58/2012. (VI. 25.) VM rendelet 

(a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A mezőgazdasági ágazatok, a földügy, a vidékfejlesztés, az erdőgazdálkodás, a környezet- és természetvédelem, 

az  agrárszakképzés és felsőoktatás, valamint a  meteorológia területén végzett kiemelkedően eredményes munka, 

illetve ezen ágazatok fejlesztése érdekében huzamos időn át kifejtett tevékenység elismeréseként szakmai 

elismerések adományozhatók.”

 (2) Az R. 1. § (3) bekezdés a) pontja a következő 15. ponttal egészül ki:

[A vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) által adományozható szakmai elismerések a következők:

Szakmai díjak:]

„15. Tessedik Sámuel Díj,”

 (3) Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Nagyváthy János Díj adományozható annak, aki legalább 5 éve kiemelkedő oktató munkát végez a  miniszter 

feladatkörébe tartozó ágazatokat érintő felsőoktatás területén.”

 (4) Az R. a következő 21. §-sal egészül ki:

„21.  § (1) Tessedik Sámuel Díj adományozható annak, aki legalább 5 éve kiemelkedő munkát végez 

az agrárszakképzési középfokú oktatás területén.

(2) Évente hat díj adományozható, a Pedagógusnap alkalmából.

(3) Az  elismerésben részesített a  díjjal emlékplakettet, valamint az  adományozást igazoló okiratot kap. 

Az  emlékplakett bronzból készül, kör alakú, 80 mm átmérőjű, 5 mm vastag. Egyik oldalán Tessedik Sámuel 

domborművű arcképe, „Tessedik Sámuel 1742–1820” nevének, születésének, illetve halálának dátumát jelölő 

felirattal, az emlékplakett másik oldalán Tessedik Sámuel egykori iskolája (Szarvas) látható.”

 (5) Az R. 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A miniszter irányítása alá tartozó ágazatok területén végzett példamutató, eredményes tevékenységért az Erdők 

Világnapja, a  Pedagógusnap, a  Meteorológiai Világnap, a  Föld Napja, a  Környezetvédelmi Világnap, Március 15-e, 

Augusztus 20-a, Október 23-a, nyugállományba vonulás, nagyobb teljesítmény elismerése, valamint szervezetek 

jubileuma alkalmából évente legfeljebb 250 darab Miniszteri Elismerő Oklevél adományozható.”

 (6) Hatályát veszti az R.

a) 2. § (4) bekezdése,

b) 6. § (1) bekezdés c) pontja.

3. Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 (2) A 2. § (6) bekezdése 2014. április 1-jén lép hatályba.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter


