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VI. FEJEZET

SZOLGÁLATI JOGVITA, JOGORVOSLAT

36. § (1) A szolgálati viszonnyal összefüggő, írásban benyújtott kérelem elbírálásakor a szolgálati elöljáró – a humánpolitikai 

szerv bevonásával – köteles az érintettet meghallgatni, a kérelem kivizsgálásáról írásos feljegyzést készíteni, továbbá 

intézkedéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

 (2) Ha a  kérelem elbírálására a  szolgálati elöljáró hatáskörrel nem rendelkezik, köteles azt a  hatáskörrel rendelkező 

vezetőhöz továbbítani.

 (3) A kérelemmel összefüggésben keletkezett iratok egy példányát a személyi anyagban is el kell helyezni.

37. §  A munkáltatói intézkedések során hozott egyoldalú vezetői döntések, valamint a közös megegyezés alapján hozott 

döntések esetén – a  soros járandóságok biztosításának kivételével – a  döntést elrendelő állományparancsban 

az érintettet tájékoztatni kell a jogorvoslati lehetőségéről.

VII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

38. §  Ez a rendelet a kihirdetést követő hónap első napján lép hatályba.

39. §  Ahol e rendelet I. besorolási osztályt említ és jogszabály másként nem rendelkezik, ott a vezetői besorolási szintet is 

érteni kell.

40. §  Hatályát veszti a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai szolgálati viszonyának létesítéséről, 

tartalmáról és megszüntetéséről szóló 1/1997. (II. 26.) TNM rendelet 1. §-ában az „ , az Alkotmányvédelmi Hivatalra és 

a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatra”, valamint az „együtt” szövegrész.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

A vidékfejlesztési miniszter 112/2013. (XII. 9.) VM rendelete

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló  

48/2013. (VI. 7.) VM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet 11.  pontjában meghatározott 

feladatkörömben eljárva – az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 

szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § b)  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel 

egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet 

72. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az  előirányzatból közvetlen fejezeti ki+zetéssel kerül sor az  adatszolgáltatással kapcsolatosan felmerült 

költségek és a Pápai Hús 1913 Kft.-vel szemben fennálló követelések engedményezése kapcsán a kiegészítő juttatás 

rendezésére.”

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

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter


