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I. Utasítások

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 5/2013. (IX. 6.) MNB utasítása 
a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (VI. 28.) MNB utasítás 
módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés g) pontjában biztosított jogkörömnél fogva – figyelemmel a 
Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 49. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakra – a következő utasítást adom ki.

1. §  A Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (VI. 28.) MNB utasítás Melléklete 
(a továbbiakban: SZMSZ) – a Magyar Nemzeti Bank igazgatósága 84/2013. (07.30.) számú és 95/2013. (09.03.) számú 
határozata alapján, figyelemmel az igazgatóság 86/2013. (08.26.) számú határozatában foglaltakra – a jelen utasítás 
Melléklete szerint módosul.

2. §  Ez az utasítás 2013. szeptember 10-én lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke

Melléklet az 5/2013. (IX. 6.) MNB utasításhoz

1. §  Az SZMSZ I.4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„I.4.5. A Bankban működő egyéb testületek
A döntéshozatalt támogató testületeken és a főigazgatói értekezleten kívül a Bankban az alábbi testületek működnek:
a) Kríziskezelő Irányító Bizottság,
b) Ismeretterjesztési és Támogatási Bizottság.
A Kríziskezelő Irányító Bizottság az igazgatóság tagjaiból álló, a Bank üzletmenetének folytonosságát veszélyeztető, 
az üzletmenet-folytonossági terv részleges vagy teljes aktiválását megkövetelő működési kockázati események 
következményeként kialakult helyzetben (krízishelyzet) a Bank munkaszervezetét irányító testület.
Az Ismeretterjesztési és Támogatási Bizottság a Bank közgazdasági közéletben való aktív megjelenésének 
kialakítását és koordinálását, a Bankhoz érkező, kifejezetten szakmai jellegű támogatási igények elbírálását, illetve az 
alkalmazott kutatások szakterületeken átívelő együttműködési keretek kialakítását és fenntartását, valamint a Bank 
ismeretterjesztő szakmai támogatások és karitatív támogatások céljára jóváhagyott támogatási célú ráfordításainak 
pénzügyi keretével gazdálkodó, az egyes támogatási kérelmekről dönteni jogosult testület.
Az Ismeretterjesztési és Támogatási Bizottság működésének célja egyrészt a nemzetközi mércével is magas szinten 
képzett közgazdász-utánpótlás biztosításának támogatása, elsősorban a Bank gazdaságpolitikai hatáskörével 
érintkező területeken, a hazai közgazdasági gondolkodás mozgásban tartása, másrészt a lakosság pénzügyi 
ismereteinek, jártasságának és tudatosságának fejlesztése.
A bizottságok tagjait és legfontosabb működési szabályait az igazgatóság állapítja meg.”

2. §  Az SZMSZ II. Különös rész A Bank szervezeti egységei cím 1. pont 1.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Bank szervezeti egységei
1. AZ ELNÖK IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK)
„1.2. Személyügyi igazgatóság
1.2.1. Szervezet- és személyzetfejlesztési stratégiai főosztály
1.2.2. Személyügyi és javadalmazási főosztály”
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3. §  Az SZMSZ II. Különös rész 1. cím 1.2. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.2. Személyügyi igazgatóság
A Személyügyi igazgatóság feladata a Bank stratégiai elképzeléseihez igazodó emberierőforrás-stratégia 
meghatározása, annak megvalósítását szolgáló középtávú és éves tervek kialakítása, emberierőforrás-politikák, 
eljárások és eszközök kialakítása, folyamatos karbantartása és azok működtetése a vezetők emberierőforrás-
menedzsment munkájában. Kialakítja és működteti a Bank (nem pénzügyi) eredményességi rendszerét; 
a teljesítményorientált szervezeti kultúra fenntartása érdekében az intézmény vezetői részére tanácsot és módszertani 
segítséget nyújt a Bank korszerű szervezeti megoldásai és menedzsment technikáinak fejlesztéséhez.
Feladatainak ellátása érdekében kapcsolatot tart és együttműködik a vezetőkkel, a munkavállalói érdekképviseleti 
szervezettel, valamint az üzemi tanáccsal. Szerkeszti és karbantartja a Bank kollektív szerződését. 
Költséggazdai feladatokat lát el a Bank éves személyi jellegű költségei tekintetében (bér, bér jellegű, béren kívüli 
juttatások és azok járulékai). Költséggazda szervezeti egységként lebonyolítja – a Központi beszerzési igazgatóság 
szakmai irányításával – a hatáskörébe tartozó beszerzési eljárásokat.
Mindemellett a feladatkörébe tartozó kérdésekben részt vesz a Bank társadalmi felelősségvállalási stratégiájának 
kialakításában; ellátja az ügyfélpanaszok elintézése ellen benyújtott felülvizsgálati kérelmek döntésre történő 
előterjesztéséhez kapcsolódó ügyintézést; továbbá ellátja a Nemzetközi kapcsolatok főosztály koordinációs 
tevékenysége keretében érkező, a hatáskörébe tartozó feladatokat a vonatkozó belső szabályok szerint.
Az igazgatóság az alábbi főosztályokra tagozódik:
1.2.1. Szervezet- és személyzetfejlesztési stratégiai főosztály
1. működteti a Bank szakemberszükségletéhez igazodó képzési rendszert, oktatási-képzési költségek költséggazdája, 
szervezi és koordinálja a képzések megvalósítását;
2. a minőségi munkaerő-utánpótlás hosszú távú biztosításának tudatos tervezhetősége érdekében a banki 
stratégiához igazodóan részt vesz a karrierfejlesztésben, a kialakított elvek alapján tervezi és koordinálja a teljes 
folyamatot, támogatja a döntéshozatalt a felső vezetőkkel együttműködésben;
3. működteti és folyamatosan fejleszti a teljesítménymenedzsment rendszert (célkitűzés, coaching, értékelés), 
koordinálja és felügyeli az éves folyamat végrehajtását; biztosítja a javadalmazási, a teljesítményértékelési, a képzési 
és a karrierfejlesztési rendszerek integráltságát;
4. a teljesítménymenedzsment rendszer keretében kialakítja és működteti az eredményességi (nem pénzügyi) 
mutatószámok rendszerét; folyamatosan ellenőrzi az eredménymutatók értékeit, azokat összeveti a célértékekkel, 
múltbeli adatokkal, benchmarkokkal, az értékek alakulásáról időközönként táblázatos összefoglalót, szöveges 
jelentést készít az igazgatóság számára;
5. működteti a Bank erkölcsi elismerési rendszerét, koordinálja az elismerések adományozásához kapcsolódó 
folyamatot;
6. tanácsot és módszertani támogatást nyújt a vezetők szervezetfejlesztési tevékenységéhez, menedzsment 
technikáinak fejlesztéséhez; tanácsadással támogatja a vezetőket az emberierőforrás-menedzsment tevékenység 
ellátásában, illetve munkatársain keresztül tanácsadással segíti a munkavállalókat a munkahelyi, esetlegesen a 
személyes problémáik megoldásában;
7. részt vesz a szervezeti kultúra formálásában, szervezet- és vezetésfejlesztési programok megvalósításával 
közvetlenül, a személyzeti politika és a szervezeti értékek érvényesítésével közvetve alakítja a kultúrát;
8. szervezi az éves munkavállalói elkötelezettségi és elégedettségi vizsgálatokat, részt vesz az intézményi akciótervek 
kidolgozásában, megvalósításában, és figyelemmel kíséri az elégedettséget javító akciótervek végrehajtását;
9. a vezetőkkel együttműködésben ellátja, illetve koordinálja a szervezet működési hatékonyságának felmérését, 
a folyamatok, tevékenységek teljesítményével, eredményeivel, kimeneteivel kapcsolatos elvárások feltárását, 
benchmarkok felkutatását, hatékonyságjavító intézkedések koncepciójának kidolgozását; hatékonyságot mérő 
mutatószámok kidolgozását célzó feladatokat;
10. ellátja, illetve koordinálja a szervezeti egységek bevonásával a működési folyamatok modellezését, a folyamatok 
optimalizálását az emberi erőforrások felhasználásának racionalizálása érdekében; a folyamatok dokumentálása 
érdekében szoftvertámogatást biztosít, melynek egyben bankszakmai felelőse is; felügyeli a folyamatszabályok és 
technológiai eljárások összhangját;
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11. a működési hatékonyság növelése érdekében szükség esetén javaslatot tesz az egyes funkciókon belül, illetve 
azok közötti optimális munkamegosztáshoz illeszkedő szervezeti struktúrára vonatkozóan, az új tevékenységeket, 
funkciókat beilleszti a szervezeti struktúrába; 
12. folyamatosan karbantartja a Bank Etikai Kódexét.
1.2.2. Személyügyi és javadalmazási főosztály
1. a kialakított politikák és eljárások szerint működteti az emberierőforrás-rendszereket;
2. kialakítja, folyamatosan fejleszti és működteti a létszámtervezés és ehhez kapcsolódó személyi jellegű költségek 
tervezési és reporting rendszerét; szakirányítást ad a vezetőknek az emberi erőforrás (létszám) tervezéséhez;
3. működteti a toborzási, kiválasztási rendszert, koordinálja annak teljes folyamatát, ennek keretében kapcsolatot tart 
a vezetőkkel és támogatja a döntéshozatalt;
4. ellátja a munkaviszony és a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítésével, módosításával és 
megszüntetésével kapcsolatos munkajogi feladatokat, szervezi a munkaerő-átcsoportosítást;
5. támogatja és koordinálja az új belépők, illetve az új munkakörbe kerülők beilleszkedését;
6. működteti a Bank munkaköri struktúráját, besorolási és címrendszerét;
7. javaslatot tesz a Bank kompenzációs stratégiájára és politikájára, működteti a kompenzáció (alapbér, pótlékok, 
béren kívüli juttatások) rendszerét és struktúráját, az emberierőforrás-gazdálkodás rendszerében a vezetők számára 
szakirányítást ad a foglalkoztatás kompenzációs feltételeire vonatkozóan (pl. alapbérfejlesztés, javadalmazás stb.), 
ellenőrzi azok betartását;
8. kialakítja és folyamatosan fejleszti a Bank HR kontrolling rendszerét: irányítja az intézmény éves létszámtervezését, 
részt vesz annak elkészítésében, illetve az év közbeni létszámterv módosítási javaslatok készítésében; az éves 
létszámterv alapján elkészíti a Bank éves személyi jellegű ráfordításainak költségtervét, illetve működteti és 
folyamatosan fejleszti a Bank HR reporting rendszerét, ennek keretében teljesíti a létszámot és személyi jellegű 
ráfordításokat érintő külső/belső adatszolgáltatási kötelezettségeket;
9. a szervezetet érintő létszámleépítés esetén biztosítja annak egységes, humánus és gondoskodó lebonyolítását;
10. teljes körűen ellátja a munkaügyi feladatokat;
11. a személyzeti adminisztráció keretében ellátja a munkaviszony és a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 
létesítésével, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, biztosítja az adatbázis 
naprakészségét és pontosságát, vezeti a személyügyi nyilvántartást;
12. ellátja a munkavállalók illetményének és az egyéb járandóságoknak a számfejtésével és kifizetésével, valamint 
a banki nyugdíjasok támogatásával összefüggő, továbbá az MNB Alkalmazottak Biztosító Egyesülete megszűnését 
követően a Bank által átvállalt feladatokat;
13. ellátja a társadalombiztosítási szolgáltatásokkal összefüggő feladatokat;
14. ellátja a munkavállalói juttatások igénybevételével kapcsolatos feladatokat (választható béren kívüli juttatások);
15. végzi a magánszemélyek jövedelemadózásával kapcsolatosan a Bankra mint munkáltatóra háruló feladatokat;
16. kezeli az adózással és a társadalombiztosítással kapcsolatos nyilvántartásokat, teljesíti az ezzel összefüggő külső 
és belső adatszolgáltatást; 
17. teljesíti a feladatait érintő külső/belső adatszolgáltatási kötelezettségét;
18. ellátja a Bank és a HVB Bank Hungary Zrt. által aláírt, munkáltatói hitelek átvételéről kötött megállapodás alapján 
ráháruló feladatokat.”

4. §  Az SZMSZ I.4.2.5. és I.5.1.4. pontjában a „Személyügyi főosztály” szövegrész helyébe a „Személyügyi igazgatóság” 
szöveg lép.

5. §  Az SZMSZ melléklete helyébe a Függelék lép.
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Függelék az 5/2013. (IX. 6.) MNB utasításhoz
„Melléklet

A Magyar Nemzeti Bank mint részvénytársaság szervezeti felépítése 2013. szeptember 10.

” 

’’
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A honvédelmi miniszter 52/2013. (IX. 6.) HM utasítása 
egyes illetményen kívüli juttatások 2013. évi mértékének és összegének megállapításáról

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. §  Az egyes költségtérítésekről szóló HM rendelet szerint a munkába járáshoz vásárolt helyi közlekedési bérlethez való 
hozzájárulás mértéke a helyi bérlet árának 50%-a.

2. §  Az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet 9.  §-a szerinti 
tanévindítási hozzájárulás összege 24 500 Ft.

3. §  Az étkezési utalvánnyal való ellátásról szóló HM rendelet szerint az Erzsébet-utalvány havi összege 5000 Ft, az EMC 
utalvány havi összege 5000 Ft.

4. §  Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény hatálya alá tartozó azon hivatásos vagy 
szerződéses katona, valamint közalkalmazott,
a) aki önkéntes kölcsönös egészségpénztár tag, havonta 3000 Ft összegű önkéntes egészségpénztári munkáltatói 

hozzájárulásra,
b) aki önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár tag havonta 4200 Ft összegű önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói 

hozzájárulásra
jogosult.

5. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
 (2) Ez az utasítás 2013. december 31-én hatályát veszti.

  Dr. Hende Csaba s. k.,
  honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 53/2013. (IX. 6.) HM utasítása 
a honvédelmi szervezetek alapításáról, tevékenységéről és szabályzatairól szóló 
80/2011. (VII. 29.) HM utasítás módosításáról

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 szervezetek alapításáról, tevékenységéről és szabályzatairól szóló 80/2011. (VII. 29.) HM utasítás 
(a továbbiakban: Ut.) 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A költségvetési törvény szerkezeti rendjének megfelelően
a) a Honvédelmi Minisztérium igazgatása költségvetési alcímbe sorolt HM-et és az Egyéb HM szervezetek költségvetési 
alcímből a HM Védelmi Hivatalt (a továbbiakban: HM VH) és a HM Hatósági Hivatalt (a továbbiakban: HM HH) a Védelmi 
feladatok központi igazgatása és szabályozása,
b) a  XIII. Honvédelmi Minisztérium költségvetési fejezet költségvetési címei és alcímei alá besorolt honvédelmi 
szervezeteket az a) pontban és a (3) bekezdésben felsoroltak kivételével Honvédelem ágazati feladatai
szakágazatba kell besorolni.”
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2. § (1) Az Ut. 6. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az alapító okiratban nem kell feltüntetni
a) az  NGM rendelet 1.  § (4)  bekezdésében felsorolt alaptevékenységeket, továbbá a  honvédelmi szervezet azon 
alapfeladatait, melyek végrehajtásához kapcsolódó személyi és dologi kiadások tervezésével, teljesítésével és 
beszámolásával összefüggő, (2) bekezdés szerinti követelményeknek való megfelelés nem biztosítható,
b) a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. 
(XII. 30.) Korm. rendelet 29. §-ában foglaltakat figyelembe véve a telephelyeket.
(4) A költségvetési törvény szerkezeti rendjének megfelelően – az (5) bekezdésben felsoroltak kivételével – jellemző 
tevékenység
a) a Honvédelmi Minisztérium igazgatása költségvetési alcímbe sorolt HM és az Egyéb HM szervezetek költségvetési 
alcímből a HM VH és a HM HH esetében a Védelmi feladatok központi igazgatása és szabályozása,
b) az a) pontban foglaltak kivételével az Egyéb HM szervezetek költségvetési alcímbe tartozó honvédelmi szervezetek, 
és a  Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei költségvetési alcím alá tartozó katonai szervezetek vonatkozásában 
a Védelmi képesség fenntartása,
c) az MH ÖHP és alárendelt szervezetei költségvetési alcím alá besorolt katonai szervezetek esetében a Haderő hazai 
tevékenysége
szakfeladat, függetlenül azok alapfeladatainak sokszínűségétől.”

 (2) Az Ut. 6. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A honvédelmi szervezet alapító okiratában a telephely a honvédelmi szervezet szervezeti egységeinek számától 
függetlenül, a telephely földrajzi elhelyezkedése alapján kerül megnevezésre. Amennyiben a telephely megnevezését 
miniszteri utasítás meghatározza, az alapító okiratban a telephely miniszteri utasításban alkalmazott megnevezését 
kell szerepeltetni.”

3. § (1) Az Ut. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az SZMSZ-ét jóváhagyásra
a) a KNBSZ közvetlenül,
b) az MH ÖHP, az MH Logisztikai Központ (a továbbiakban: MH LK) és az MH EK szolgálati úton,
c) a HM Tábori Lelkészi Szolgálat (a továbbiakban: HM TLSZ) szolgálati ágai és a miniszter fenntartói irányítása alá 
tartozó köznevelési intézmény a HM parlamenti államtitkára útján
terjeszti fel a miniszter részére.”

 (2) Az Ut. 12. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) Az SZMSZ-t
a) a HVKF közvetlen alárendeltségébe tartozó honvédelmi szervezetek – az MH ÖHP, az MH LK és az MH EK kivételével – 
a Honvéd Vezérkar Vezérkari Iroda (a továbbiakban: HVK VKI) útján a HVKF részére terjesztik fel,
b) az MH ÖHP alárendeltségébe tartozó MH katonai szervezetek az MH ÖHP törzsfőnöke útján az MH ÖHP parancsnoka 
részére terjesztik fel,
c) az MH LK alárendeltségébe tartozó MH katonai szervezet az MH LK törzsfőnöke útján az MH LK parancsnoka részére 
terjeszti fel
jóváhagyásra.
(7) Az  SZMSZ-tervezetnek az  alapító okiratban meghatározottak szerinti elkészítéséért és a  szükséges szakmai 
egyeztetéséért a honvédelmi szervezet vezetője felel. A HM szervezetek által előkészített tervezeteket a HM TKF és 
a HM JF, az MH katonai szervezetei által előkészített tervezeteket az előzőeken kívül a HVK VKI, az MH ÖHP és az MH LK 
alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek esetében az MH ÖHP és az MH LK is kötelezően véleményezi.”

4. §  Az Ut.
a) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal (a továbbiakban: HM KPH)” szövegrész 

helyébe a „HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM VGH)” szöveg,
b) 7. § (2) bekezdés b) pontjában a „HM KPH” szövegrész helyébe a „HM VGH” szöveg,
c) 9.  § (3)  bekezdésében „az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 

sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 8.  § (9) és (10)  bekezdésében” szövegrész helyébe 
„az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 50. § (4) bekezdésében” szöveg

lép.
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5. §  Hatályát veszti az Ut. 15. §-a.

6. § (1) Ez az utasítás – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a közzétételét követő napon lép hatályba.
 (2) A 4. § c) pontja 2014. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Hende Csaba s. k.,
  honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 54/2013. (IX. 6.) HM utasítása  
a Csapatpszichológiai Szolgálat kialakításával és működési rendjével összefüggő egyes feladatokról szóló 
89/2010. (X. 22.) HM utasítás módosításáról

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 Csapatpszichológiai Szolgálat kialakításával és működési rendjével összefüggő egyes feladatokról szóló 89/2010. 
(X. 22.) HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
„1. § Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen 
alárendeltségébe tartozó szervezeteire, a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire, valamint a 
HM Tábori Lelkészi Szolgálat szolgálati ágaira terjed ki.”

2. § (1) Az Utasítás 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(2) A Szolgálat működtetése során, a szakirányítás és a parancsnoki vezetés egyidejű érvényre juttatása mellett 
különös figyelmet kell fordítani a 79/2011. (VII. 29.) HM utasítással kiadott, „a Magyar Honvédség humánstratégiája 
2012–2021. közötti időszakra” vonatkozó része, és az MC 326/3 Egészségügyi biztosítás NATO elvei és politikája, illetve 
az AJP 4.10 Szövetséges Összhaderőnemi Egészségügyi Biztosítási doktrína deklarált értékei érvényesítésére. 
(3) A csapatpszichológiai feladatokat a Honvéd Vezérkar főnökének (a továbbiakban: HVKF) közvetlen alárendeltségébe 
tartozó szervezetei közül az MH Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár, az MH Ludovika Zászlóalj, az 
MH Altiszti Akadémia, az MH Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH EK), valamint az MH Összhaderőnemi 
Parancsnokság alárendelt katonai szervezeteinél kell szervezni és ellátni.” 

 (2) Az Utasítás 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(6) A Szolgálat szakmai felügyeletét az MH egészségügyi főnöke látja el, szakmai irányítását a MH EK Szolgálatért 
felelős szervének vezetője végzi.”

3. §  Az Utasítás 3. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(A Szolgálat szakmai tevékenységrendszere elsősorban klinikai, valamint munka- és szervezet lélektani részfeladatokból 
tevődik össze, melynek elemei az alábbiak:)
„k) a krízisészlelő és kommunikációs hálózat alakulatoknál működő segítő állománya tevékenységének kialakítása, 
a részt vevő állomány kiképzése, annak szakmai koordinálása, a csapatpszichológus kompetenciájának megfelelő 
esetekben ellátás nyújtása, szükség esetén szakpszichológusi ellátás igénylése; az MH EK Szolgálatért felelős szerv 
állományában rendszeresített csapatpszichológiai referensi jogkör gyakorlója és az alakulatnál működő krízisészlelő 
és kommunikációs hálózat közötti információáramlás biztosítása;”

4. §  Az Utasítás 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(1) Az MH EK Szolgálatért felelős szerv vezetőjének feladatai: 
a) a Szolgálat kialakítására és működésére vonatkozó terv kidolgozása;
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b) a Szolgálat által végrehajtott szakmai szolgáltatások irányítása;
c) a Szolgálat szakmai kompetenciáinak és szakmai ismereteinek fejlesztését célzó képzések megtervezése és 
koordinálása;
d) a katonapszichológus szakképzés beindításával kapcsolatos közreműködés, továbbá a szakképzés során a szakmai 
felügyelet végrehajtása;
e) a Szolgálat szakmai feladatrendszerének a katonapszichológiai ellátás intézményébe történő integrálása.
(2) Az MH EK Szolgálatért felelős szerv állományában rendszeresített csapatpszichológiai referensi jogkör 
gyakorlójának feladatai: 
a) a Szolgálat kialakítására és működésére vonatkozó terv végrehajtásának koordinálása a szakmailag alárendelt 
csapatpszichológusok irányába;
b) az alárendelt pszichológusállomány így különösen részlegvezető pszichológus, önálló beosztásban feladatot ellátó 
szakpszichológus és pszichológus tervekben meghatározott szakmai tevékenységének koordinálása, továbbá annak 
végrehajtása a saját és utalt katonai szervezetek vonatkozásában;
c) csapatpszichológusok szakmai kiválasztásának megtervezése és végrehajtása, a csapatpszichológiai beosztások 
feltöltésével kapcsolatos javaslatok kidolgozása az alakulatok parancsnokai felé;
d) a csapatpszichológus-állomány szupervízióját ellátó rendszer kidolgozása, működésnek koordinálása, valamint a 
szakmai tevékenység mentorálása;
e) a szakmai kompetenciahatárok és etikai normák betartatása;
f ) a Szolgálat jelentési rendszerén érkező információk alapján az elvégzett szakmai tevékenységekről, projektekről, 
továbbá az állomány mentálhigiénés állapotáról, trendekről és tendenciákról jelentések elkészítése negyedéves 
gyakorisággal, melyet az MH összhaderőnemi parancsnok kijelölt szakmai szervével egyeztetve, az MH egészségügyi 
főnöke útján a HVKF részére terjeszt fel;
g) intervenciós tervek és javaslatok kidolgozása a katonai szerveztek feszültségpontjainak mérséklésére, amelyet az 
MH egészségügyi főnöke útján felterjeszt a HVKF-nek;
h) a Szolgálat szakmai tevékenységének ellenőrzése ellenőrzési terv alapján.”

5. §  Az Utasítás 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A 3. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására az egészségügyi szolgálat fejlesztéséhez és 
működéséhez a katonai szervezeteknél 25 beosztás kerül rendszeresítésre.”

6. §  Az Utasítás 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § A Szolgálat fejlesztését, beosztásainak feltöltését a HVKF feladatszabásának megfelelő ütemezéssel kell 
végrehajtani.”

7. §  Az Utasítás 4. alcíme a következő 12/A. §-sal egészül ki: 
„12/A. § A Szolgálat működésének keretei és a munkavégzés feltételei: 
(1) A Szolgálat személyi állománya: 
a) javaslattételi joggal rendelkezik, ha a parancsnok személyi döntések esetén véleményét kéri csapatorvossal való 
munkakapcsolat keretén belül a pszichológiai ellátásban részt vevő személyek egészségügyi intézményben történő 
igénybevételére, szakmai továbbképzések, szakmai nap igénybevételének ütemezésére;
b) betekintési joggal rendelkezik a szaktevékenységével összefüggő egészségügyi okmányokba;
c) kutatási joggal rendelkezik a honvédségi környezetben történő pszichológiai kutatások végrehajtásában;
d) szupervízió igénybevételi joggal rendelkezik, amelyre vonatkozóan önállóan dönthet;
e) a módszerek önálló megválasztásának jogával rendelkezik szakfeladatainak ellátása során, amelyre igazoltan alap-, 
szakképzés, továbbképzés, módszer specifikus képzés, tanfolyam, tréning során jogosultságot szerzett. 
(2) A Szolgálat szaktevékenységéhez szükséges alapfeltételeket az adott katonai szervezet biztosítja, amely magában 
foglalja: 
a) a pszichológusok Szakmai Etikai Kódexének figyelembevételével a zavartalan szaktevékenység végzéséhez 
szükséges önálló irodahelyiség, az adatvédelmi szabályok, és a személyiségi jogok betartása érdekében zárható 
irodabútorzat, és irodaszer ellátást;
b) humán és informatikai szakanyagokkal történő ellátást.
(3) A Szolgálat szaktevékenységének végzéséhez szükséges pszichodiagnosztikai eszközökkel így különösen 
tesztekkel, kérdőívekkel, szoftverekkel történő ellátását a Magyar Honvédség központi egészségügyi szervezete 
tervezi és biztosítja.”
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8. §  Az Utasítás
a) 7. § (3) bekezdés d) és (4) bekezdés c) pontjában az ,,elöljáró főpszichológus (csapatpszichológiai referens)” 

szövegrész helyébe az „MH EK Szolgálatért felelős szerv állományában rendszeresített csapatpszichológiai 
referensi jogkör gyakorlója”, 

b) 8. §-ában az „az MH pszichológiai szakmai protokoll” szövegrész helyébe az „a honvédelmi tárca Információs 
Kapcsolati Rendszere”, 

c) 9. § d) pontjában az „MH HEK Preventív Igazgatóságának” szövegrész helyébe az „MH EK-nak”,
d) 9. § e) pontjában az „MH HEK Preventív Igazgatóság” szövegrész helyébe az ”MH EK”,
e) 9. § f ) pontjában a „Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemmel” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karával”, 
f ) 9. § h) pontjában a „HM Állami Egészségügyi Központ” szövegrész helyébe az „MH EK”,
g) 10. §-ában, 11. § (2) bekezdésében és 13. § (1) bekezdésében a „HM HVKF” szövegrész helyébe a „HVKF”
szöveg lép. 

9. §  Hatályát veszti az Utasítás 13. § (3) bekezdése.

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

  Dr. Hende Csaba s. k.,
  honvédelmi miniszter

A nemzetgazdasági miniszter 17/2013. (IX. 6.) NGM utasítása 
miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 
(a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (1) bekezdése és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján az 
alábbi utasítást adom ki:

1. §  A Ksztv. 38. § (2) bekezdés b) pontja alapján a foglalkoztatói nyugdíj intézményével, valamint az államot munkaadóként 
érintő ezzel kapcsolatos lehetőségeivel és várható kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok ellátására 2013. augusztus 15. 
napjától 2014. február 15. napjáig terjedő időtartamra Szalai Péter urat miniszteri biztossá nevezem ki.

2. §  A miniszteri biztos tevékenysége az alábbi feladatkörökre terjed ki:
a) közreműködik a feladatát közvetlenül érintő jogszabályok felülvizsgálatában,
b) gondoskodik a javasolt jogszabályi változtatások szakmai előkészítéséről, valamint az államot munkaadóként 

érintő szakmai és szervezeti  döntések előkészítéséről.

3. §  A miniszteri biztos tevékenységét a nemzetgazdasági miniszter irányítja.

4. §  A miniszteri biztost a Ksztv. 38. § (7) bekezdése szerinti díjazás és juttatások illetik meg.

5. §  A miniszteri biztos feladatait önállóan látja el, tevékenységét titkárság nem segíti.

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

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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A vidékfejlesztési miniszter 22/2013. (IX. 6.) VM utasítása 
miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § 
(1) bekezdésében, valamint 38. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint rendelkezem:

1. §  Dr. Kiss Elizát a Vidékfejlesztési Minisztérium hegyközségek megújításáért és a szőlő-bor ágazat fejlesztéséért felelős 
miniszteri biztosnak nevezem ki.

2. §  A miniszteri biztos a szőlő-bor ágazat fejlesztésének előmozdítása érdekében közreműködik:
a) az ágazati jogszabályok, különösen a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény végrehajtásával 

kapcsolatos jogszabályok, módszertani ajánlások, eljárásrendek, végrehajtási szabályok előkészítésében,
b) a vidékfejlesztési miniszter által eseti megbízás alapján kiadott feladatok lebonyolításában.

3. §  A miniszteri biztos megbízatása 2013. szeptember 1. napjától 2013. december 31. napjáig terjedő időtartamra szól.

4. §  Jelen utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter

Az Országos Rendőrfőkapitány 33/2013. (IX. 6.) ORFK utasítása 
az ellenőrzési feladatokkal összefüggésben egyes ORFK utasítások módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § 
(1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv ellenőrzési 
rendszerének hatékonyabbá tétele érdekében az egyes ORFK utasítások ellenőrzési feladatokkal összefüggő rendelkezéseinek 

módosítására kiadom a következő utasítást:

1. A Magyar Köztársaság Rendőrségének Körzeti Megbízotti Szabályzata kiadásáról szóló 
11/1995. (VIII. 30.) ORFK utasítás módosítása

 1. A Magyar Köztársaság Rendőrségének Körzeti Megbízotti Szabályzata kiadásáról szóló 11/1995. (VIII. 30.) ORFK 
utasítás (a továbbiakban: Ut1.) 51/A. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„51/A. A körzeti megbízott szolgálati tevékenységének végrehajtását ellenőrizhetik: 
a) az országos rendőrfőkapitány szakmai helyettesei;
b) az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztály vezetője és az ellenőrzésre kijelölt munkatársai;
c) az ORFK Ellenőrzési Szolgálat nyílt paranccsal rendelkező munkatársai;
d) a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány-helyettes (rendészeti);
e) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok közrendvédelmi (rendészeti) osztályvezetői;
f ) a rendőrkapitányságok vezetői és helyetteseik;
g) a rendőrkapitányság közrendvédelmi tevékenységéért felelős vezető, valamint a körzeti megbízotti tevékenység 
tervezéséért, szervezéséért felelős közvetlen szolgálati elöljáró;
h) nyílt paranccsal erre felhatalmazott személyek.”
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 2. Az Ut1. a következő 51/B. ponttal egészül ki:
„51/B. Az ellenőrzési kötelezettség teljesítése során:
a) a rendőrkapitányság közrendvédelmi szakterületért felelős vezetője havonta legalább egy, a körzeti megbízotti 
tevékenység tervezéséért, szervezéséért felelős közvetlen szolgálati elöljáró pedig két alkalommal gondoskodik a 
körzeti megbízott tevékenységének ellenőrzéséről azzal, hogy az ellenőrzések időpontjait havi bontásban évente kell 
ütemezni;
b) a körzeti megbízotti tevékenység tervezéséért, szervezéséért felelős közvetlen szolgálati elöljáró havi ellenőrzésének 
felét a hivatali munkaidőn kívüli időpontra kell terveznie;
c) a rendőrkapitányság vezetője és a rendészeti szakterületért felelős vezető két évre előre elkészített ellenőrzési terv 
alapján, akár együtt, akár megosztva – ha van, akkor a körzeti megbízotti csoportvezető bevonásával – kétévente 
köteles átfogó ellenőrzéseket tartani úgy, hogy a két év alatt minden körzeti megbízott legalább egyszer átfogó 
ellenőrzés alá kerüljön;
d) az átfogó ellenőrzésről, annak időpontja előtt legalább 10 munkanappal köteles a közrendvédelmi szakterületért 
felelős vezető a körzeti megbízottat a felkészülés érdekében írásban értesíteni;
e) átfogó ellenőrzést a körzeti megbízott megbízását, illetve kinevezését követően 6 hónapon belül nem lehet 
kezdeményezni;
f ) az átfogó ellenőrzés ütemezésére készített ellenőrzési tervben meghatározottaktól eltérni abban az esetben 
lehetséges, ha a körzeti megbízott tevékenységével összefüggésben olyan adatok merülnek fel, amely soron kívüli 
átfogó ellenőrzés végrehajtását indokolja. Ebben az esetben a rendőrkapitányság vezetőjének jelenléte nem 
mellőzhető;
g) a rendőrkapitányság közrendvédelmi szakterületért felelős vezetője és a körzeti megbízotti tevékenység 
tervezéséért, szervezéséért felelős közvetlen szolgálati elöljáró – jóváhagyott éves ellenőrzési ütemterv alapján – 
köteles évente egy alkalommal a körzeti megbízottat célellenőrzés keretében dokumentált módon ellenőrizni;
h) a rendőrkapitányság közrendvédelmi szakterületért felelős vezetője a körzeti megbízott átfogó ellenőrzésével 
kapcsolatban elkészített ellenőrzési ütemtervet a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság közrendvédelmi (rendészeti) 
osztályára, szakirányítói tevékenység elősegítése céljából haladéktalanul megküldi.”

 3. Az Ut1. a következő 51/C. ponttal egészül ki:
„51/C. Az átfogó ellenőrzés kiterjed:
a) a fegyverzet, a felszerelés, a gépjármű, az iroda- és híradástechnikai eszközök meglétére, alkalmazhatóságára, 
karbantartottságára;
b) a szolgálati állatok tartásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére;
c) a szolgálattervezés, -szervezés, -ellátás módjára;
d) a szolgálati okmányok vezetésének szakszerűségére;
e) az ügyiratok feldolgozásának rendjére;
f ) az intézkedési tevékenységre, így a személyi szabadságot korlátozó intézkedésekre, szabálysértési feljelentésre, 
helyszíni bírság kiszabására, objektív felelősség megállapítására, közigazgatási hatósági bírság kiszabására, annak 
jogszerűségére, szakszerűségére;
g) a körzet bűnügyi, közbiztonsági, közlekedési viszonyaira, a körzeti megbízott ezekkel kapcsolatos tevékenységére;
h) a megelőző, propaganda tevékenységre;
i) az önkormányzatokkal, lakossági és civil szervezetekkel, rendvédelmi és honvédelmi szervekkel való 
együttműködésre, kapcsolattartásra;
j) az 54. pontban felsorolt és kötelezően előírt nyilvántartások ellenőrzésére;
k) a multikulturális környezetben végrehajtott megelőző-védelmi intézkedések alakulására;
l) a roma nemzetiségi önkormányzatokkal történő kapcsolattartási feladatokat tartalmazó közjogi szervezetszabályozó 
eszközben meghatározott tevékenységekre;
m) a korábbi ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésével kapcsolatban kiadott feladat-meghatározásra.”

 4. Az Ut1. a következő 51/D. ponttal egészül ki:
„51/D. A feltárt hiányosságok megszüntetését az átfogó ellenőrzést követő két hónap múlva utóellenőrzés keretében 
kell felülvizsgálni.”
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 5. Az Ut1. a következő 51/E. ponttal egészül ki: 
„51/E. Az 51/B. pont g) alpontjában meghatározott célellenőrzés kiterjed: 
a) a körzeti megbízott intézkedéseinek jogszerűségére és szakszerűségére;
b) az 54. pontban felsorolt és kötelezően előírt nyilvántartások ellenőrzésére;
c) az ügyiratok feldolgozásának rendjére;
d) a szolgálati okmányok vezetésére;
e) a szolgálati állatok tartásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére;
f ) a kapcsolattartás rendszerére.”

 6. Az Ut1. a következő 51/F. ponttal egészül ki:
„51/F. A megyei rendőr-főkapitányságok megyei rendőrfőkapitány-helyettese (rendészeti), a BRFK rendészeti 
rendőrfőkapitány-helyettese évente egy alkalommal gondoskodik a szakirányítása alá tartozó helyi szervek körzeti 
megbízotti tevékenységének, valamint az ezzel összefüggő parancsnoki tevékenységnek az ellenőrzéséről.”

 7. Az Ut1. a következő 51/G. ponttal egészül ki:
„51/G. Az ellenőrzést végző elöljáró a megállapításait köteles a Robotzsaru Neo rendszer vezetői tevékenységek 
modul ellenőrzési tevékenységek menüpontjában rögzíteni.” 

2. A Rendőrség Fogdaszolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló  19/1996. (VIII. 23.) ORFK utasítás 
módosítása

 8. A Rendőrség Fogdaszolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 19/1996. (VIII. 23.) ORFK utasítás (a továbbiakban: Ut2.) 
105. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„105. A Rendelet 35. §-a alapján fogdaellenőrzésre jogosultak által végrehajtott fogdaellenőrzés lehet:
a) általános, amely kiterjed az őrzésbiztonság minden elemére;
b) részleges, amely csak az egyes szakterületek vizsgálatát foglalja magában.”

 9. Az Ut2. a következő 105/A. ponttal egészül ki:
„105/A. A megyei rendőrfőkapitány és a megyei rendőrfőkapitány-helyettes (rendészeti), vagy az általa ellenőrzési 
feladattal megbízott személy köteles minden évben egy alkalommal általános és egy alkalommal részleges 
fogdaellenőrzés végrehajtására.” 

 10. Az Ut2. a következő 105/B. ponttal egészül ki:
„105/B. A rendőrkapitány vagy az általa ellenőrzési feladattal megbízott vezető havonta köteles a fogdában 
ellenőrzést végrehajtani. Az ellenőrzést úgy kell szervezni, hogy annak végrehajtása egyenlő arányban munkaidőben, 
munkaszüneti napon és éjszaka történjen.”

 11. Az Ut2. 106. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„106. A fogdaparancsnok közvetlen szolgálati elöljárója hetente egy alkalommal, a szolgálatirányító parancsnok 
éjszakai szolgálata esetén, szolgálatonként köteles a fogdai szolgálatellátást ellenőrizni. Ezen kívül a fogdaőri 
szolgálatot közvetlenül irányító parancsnok köteles legalább hetente egy alkalommal a fogda összes helyiségét 
átvizsgálni, a biztonsági berendezéseket, a fogdaőrök ruházatát, felszerelését, a szolgálat ellátását, az okmányok 
vezetését, a fogvatartottakkal való bánásmódot átfogóan ellenőrizni.”

3. A Magyar Köztársaság Rendőrségének Járőr- és Őrszolgálati Szabályzata kiadásáról szóló 
22/1997. (XI. 18.) ORFK utasítás módosítása

 12. A Magyar Köztársaság Rendőrségének Járőr- és Őrszolgálati Szabályzata kiadásáról szóló 22/1997. (XI. 18.) ORFK 
utasítás (a továbbiakban: Ut3.) 97. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„97. Az osztályvezető-helyettes, az alosztályvezető-helyettes, az őrsparancsnok-helyettes, valamint a 
szolgálatparancsnok a szolgálati idejének legalább egyharmadát a közterületi szolgálat és az őrszolgálatok 
ellenőrzésére, közös szolgálat ellátására köteles fordítani.”
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 13. Az Ut3. 98. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„98. Az Utasítás 97. pontjában felsorolt személyek a szolgálat közbeni ellenőrzést úgy hajtják végre, hogy a folyamatosan 
szolgálatot teljesítő rendőr havonta legalább kettő esetben, ebből egy esetben éjszaka ellenőrzés alá kerüljön. Ezen 
felül havonta két esetben kötelező feladatként kell végrehajtani a járművek üzemképességének, szolgálatra való 
alkalmasságának, karbantartottságának, valamint az aktuális menetlevéltömb szabályszerű vezetésének, a szolgálati 
állatok elhelyezésének, ellátásának, ápoltságának, a felszerelések, fegyverzet, lőszer tárolásának az ellenőrzését. 
Az ellenőrzések számát növelni kell, ha a terület közbiztonsági vagy az állomány fegyelmi helyzete azt szükségessé 
teszi. Az ellenőrzések teljesítését, a tapasztalatokat havonta elemezni és értékelni kell.”

 14. Az Ut3. 113. pontjának első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 
„113. A rendőrkapitány, valamint a határrendészeti kirendeltség vezetője felelős a folyamatos járőr- és őrszolgálatok 
teljesítéséhez szükséges feltételek biztosításáért.”

4. A rendkívüli halál esetén követendő rendőri eljárás szabályzata kiadásáról szóló  
1/2006. (I. 11.) ORFK utasítás módosítása

 15. A rendkívüli halál esetén követendő rendőri eljárás szabályzata kiadásáról szóló 1/2006. (I. 11.) ORFK utasítás melléklete 
a következő 133. ponttal egészül ki:
„133. A szabályzat rendelkezéseinek megtartását az eljárás lefolytatását végző szervezeti elem vezetője köteles 
folyamatosan – havonta legalább egy alkalommal – dokumentált módon ellenőrizni.”

5. A rendőrségi gépjárművek megkülönböztető jelzéseinek használatáról, valamint a gépjárművezetők 
pszichológiai alkalmassági vizsgálatáról szóló  63/2007. (OT 34.) ORFK utasítás módosítása

 16. A rendőrségi gépjárművek megkülönböztető jelzéseinek használatáról, valamint a gépjárművezetők pszichológiai 
alkalmassági vizsgálatáról szóló 63/2007. (OT 34.) ORFK utasítás 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. A szolgálat ellátása közben végrehajtott ellenőrzések alkalmával az ellenőrző elöljáró köteles a megkülönböztető 
jelzés használatának indokoltságát ellenőrizni és annak megtörténtét a menetlevélben aláírásával igazolni.”

6. A Telefontanú Program rendőri feladatainak végrehajtásáról szóló 71/2007. (OT 35.) ORFK utasítás 
módosítása

 17. A Telefontanú Program rendőri feladatainak végrehajtásáról szóló 71/2007. (OT 35.) ORFK utasítás 22. pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„22. A BRFK Bűnmegelőzési Osztály vezetője a Program tevékenységét a BRFK Bűnmegelőzési Osztály éves jelentésében 
értékeli, és az utasítás rendelkezéseinek végrehajtását folyamatosan – havonta legalább egy alkalommal – dokumentált 
módon ellenőrzi.”

7. A házi őrizettel kapcsolatban a Rendőrségre háruló feladatok végrehajtására kiadott 
6/2008. (OT 5.) ORFK utasítás módosítása

 18. A házi őrizettel kapcsolatban a Rendőrségre háruló feladatok végrehajtására kiadott 6/2008. (OT 5.) ORFK utasítás 
(a továbbiakban: Ut4.) 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. A közrendvédelmi osztályvezető, illetőleg akadályoztatása esetén a rendőrkapitányság vezetője által kijelölt 
vezető köteles:
a) a kijelölt lakás helyszínét megtekinteni;
b) a járőrökre, őrökre, körzeti megbízottakra, körözési előadókra, nyomozókra vonatkozó magatartási és biztonsági 
rendszabályok előírásainak megtartását ellenőrizni, és az általa kijelölt alosztályvezetővel az alárendelt beosztottakra 
vonatkozóan ellenőriztetni;
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c) gondoskodni a bűnügyi és közrendvédelmi szolgálati ág közös feladatellátásáról annak érdekében, hogy a terhelt 
ne szökjön meg, illetve újabb bűncselekményt ne kövessen el;
d) a házi őrizettel kapcsolatos közbiztonsági, bűnügyi helyzetet folyamatosan értékelni, szükség esetén 
a rendőrkapitányság vezetője részére javaslatot készíteni a terhelt részére előírt magatartási szabályok 
megváltoztatásának kezdeményezésére.”

 19. Az Ut4. 3. pontjának b) alpontjában a „közrendvédelmi osztályvezetője” szövegrész helyébe a „közrendvédelmi vagy 
rendészeti osztályvezetője (a továbbiakban: közrendvédelmi osztályvezető)” szöveg lép.

8. A Rendőrség Határrendészeti Szabályzatáról szóló 8/2008. (OT 6.) ORFK utasítás módosítása

 20. A Rendőrség Határrendészeti Szabályzatáról szóló 8/2008. (OT 6.) ORFK utasítás 120. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„120. A bélyegzőkre vonatkozó rendelkezések betartását az illetékes vezető vagy helyettese hetente ellenőrzi, 
amelynek során a bélyegzők átadás-átvételi könyvében elhelyezett lenyomatok tételesen is ellenőrzésre kerülnek. 
Az ellenőrzés tényét, idejét (nap, óra, perc) az ellenőrzést végrehajtó személy a bélyegzők átadás-átvételi könyvében 
rögzíti és aláírásával igazolja.”

9. A vér- és vizeletminták rendőrségi ügyeleteken történő tárolásának, nyilvántartásának és 
továbbításának rendjéről szóló 10/2008. (OT 7.) ORFK utasítás módosítása

 21. A vér- és vizeletminták rendőrségi ügyeleteken történő tárolásának, nyilvántartásának és továbbításának rendjéről 
szóló 10/2008. (OT 7.) ORFK utasítás 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. A mintavételi eszközöket felhasználó szervezeti elem vezetője, valamint a mintavételi egységdobozok 
nyilvántartásáért, kiadásáért felelős személyek közvetlen szolgálati elöljárója köteles rendszeresen – havonta 
legalább egy alkalommal – dokumentált módon ellenőrizni, illetve ellenőriztetni a 12. pontban meghatározott 
nyilvántartás vezetését, valamint azt, hogy az abban szereplő valamennyi ügy iktatása megtörtént-e. Fegyelemsértés 
vagy bűncselekmény gyanújának észlelése esetén köteles a mulasztás okát kivizsgálni, és annak megállapításától 
függően intézkedni.”

10. A Rendőrség hivatásos állományú tagjainak szolgálatteljesítési idejéről,  
valamint a szolgálati időrendszerekről szóló 23/2008. (OT 14.) ORFK utasítás módosítása

 22. A Rendőrség hivatásos állományú tagjainak szolgálatteljesítési idejéről, valamint a szolgálati időrendszerekről szóló 
23/2008. (OT 14.) ORFK utasítás 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. A szolgálatteljesítési időbeosztást és a pihenőnapokat hiteles és naprakész állapotban, az állomány által is 
követhetően, rögzített módon kell nyilvántartani. A szolgálattervezetet készítő parancsnok közvetlen szolgálati 
elöljárója köteles rendszeresen – havonta legalább egy alkalommal – dokumentált módon ellenőrizni a 
szolgálatteljesítési idővel kapcsolatos rendelkezések betartását.”

11. A műanyag értékzáró plomba rendőrségi alkalmazásáról szóló 28/2008. (OT 16.) ORFK utasítás 
módosítása

 23. A műanyag értékzáró plomba rendőrségi alkalmazásáról szóló 28/2008. (OT 16.) ORFK utasítás 12. pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép:
„12. A plombák felhasználását a bevetési főosztályvezető, a határrendészeti szolgálatvezető, a közrendvédelmi és 
határrendészeti osztályvezető negyedévente ellenőrizteti a nyilvántartás alapján, és a felhasznált mennyiségről, 
a bontások eredményességéről minden negyedévet követő hónap 5. napjáig jelentést tesz az ORFK Rendészeti 
Főigazgatóság Határrendészeti Főosztály vezetőjének.”
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12. A Rendőrség személyi állománya lövedékálló védőmellényének használatáról szóló 
34/2008. (OT 18.) ORFK utasítás módosítása

 24. A Rendőrség személyi állománya lövedékálló védőmellényének használatáról szóló 34/2008. (OT 18.) ORFK utasítás 
28. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„28. A személyi felszerelésként kiadott lövedékálló védőmellények 4. pont szerinti megfelelőségét
a) a szolgálatparancsnok hetente legalább egy alkalommal;
b) a rendőri szerv munkavédelmi megbízottja negyedévente legalább egy alkalommal;
c) a rendőri szerv munkavédelmi felügyelője, illetve gazdasági vezetője által kijelölt gazdasági szakember pedig 
évente legalább egy alkalommal
köteles ellenőrizni.”

13. A Rendőrség őrzött szállásainak szabályzatáról szóló 43/2008. (OT 25.) ORFK utasítás módosítása

 25. A Rendőrség őrzött szállásainak szabályzatáról szóló 43/2008. (OT 25.) ORFK utasítás 161. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„161. Az őrzött szállás székhelye szerint illetékes megyei rendőr-főkapitányság vezetője és helyettesei, az RRI vezetője 
és helyettesei negyedévente, a határrendészeti szolgálati ág területileg illetékes vezetője havonta intézkednek az 
őrzött szálláson történő ellenőrzés végrehajtására. Az ellenőrzést egyenlő arányban, munkaidőben, munkaszüneti 
napon és éjszaka kell végrehajtani. Az őrzött szállás ellenőrzési feladatait az utasítás 38. sz. melléklete tartalmazza.”

14. A Rendőrség Kutyás és Lovas Szolgálati Szabályzatáról szóló 17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás módosítása

 26. A Rendőrség Kutyás és Lovas Szolgálati Szabályzatáról szóló 17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás (a továbbiakban: Ut5.) 

65. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„65. A szolgálat megkezdése előtt:
a) a kutyavezető ellenőrzi a szolgálati kutya ápoltságát, egészségi állapotát, kondícióját, alkalmazhatóságát, 
felszerelését, és felkészül a szolgálati feladat ellátására, hiányosság, szolgálati alkalmatlanság észlelése esetén jelentést 
tesz közvetlen szolgálati elöljárójának;
b) a kutyavezető közvetlen szolgálati elöljárója ellenőrzi a kutyavezető felkészülését és a kutya igénybevételre 
alkalmas állapotát, amennyiben a kutyavezető nem az eligazítás helyén látja el szolgálatát, abban az esetben az 
ellenőrzést legalább hetente egy alkalommal végre kell hajtani.”

 27. Az Ut5. 491. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„491. Az állományilletékes parancsnokok által ellenőrzéssel megbízott személyek félévente kötelesek ellenőrizni 
a szolgálati állatok élelmezésére fizetett átalány előírás szerinti felhasználását, az elszámolást, folyamatosan 
ellenőrizniük kell az állatok kondícióját, ápoltságát, állapotát. Szabálytalanság észlelése esetén kezdeményezniük kell 
fegyelmi vizsgálat, illetve kártérítési eljárás lefolytatását.”

15. A rendőrségi ügyeleteken rendszeresített nyilvántartások egységes kezelési rendjéről szóló 
25/2009. (OT 14.) ORFK utasítás módosítása

 28. A rendőrségi ügyeleteken rendszeresített nyilvántartások egységes kezelési rendjéről szóló 25/2009. (OT 14.) ORFK 
utasítás a következő 16. ponttal egészül ki:
„16. Az utasítás rendelkezéseit az ügyeleti osztályvezető és az ügyeleti főosztályvezető, valamint a nyilvántartások 
vezetésével megbízott személyek közvetlen szolgálati elöljárói kötelesek rendszeresen – havonta legalább egy 
alkalommal – dokumentált módon ellenőrizni.”
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16. A Magyar Köztársaság Rendőrsége Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 
10/2010. (OT 6.) ORFK utasítás módosítása

 29. A Magyar Köztársaság Rendőrsége Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 10/2010. (OT 6.) ORFK utasítás 
15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„15. A hivatásos állományú személy kifogástalan öltözetéért, az öltözködési szabályok betartásáért és betartatásáért 
a közvetlen szolgálati elöljáró a felelős. A közvetlen szolgálati elöljáró – a beosztottat érintő valamennyi ellenőrzése 
és az eligazítások alkalmával – ellenőrzi, hogy a beosztott állomány ruházata megfelel-e az adott szolgálati 
követelményeknek, valamint a szervezet jellegének. A közvetlen szolgálati elöljáró ellenőrzéseivel megköveteli, hogy 
a ruházat mindig jó állapotú, tiszta és kulturált legyen. Az egyenruházat nem megfelelő minősége vagy hiánya esetén 
az elöljáró meghatározza a ruházat cseréjét, pótlását.”

17. A beosztáshoz szükséges fizikai alkalmasság ellenőrzéséről szóló 43/2010. (OT 24.) ORFK utasítás 
módosítása

 30. A beosztáshoz szükséges fizikai alkalmasság ellenőrzéséről szóló 43/2010. (OT 24.) ORFK utasítás 17. pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép:
„17. A felmérés teljesítésének ellenőrzése a közvetlen szolgálati elöljáró, valamint az utasítás 33. pontjában előírt 
ütemtervben nevesített koordinátor feladata.”

18. A közlekedési balesetek és a közlekedés körében elkövetett bűncselekmények esetén követendő 
rendőri eljárás szabályairól szóló 60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás módosítása

 31. A közlekedési balesetek és a közlekedés körében elkövetett bűncselekmények esetén követendő rendőri eljárás 
szabályairól szóló 60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás 234. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„234. A közlekedési balesetekkel kapcsolatos – az utasításban meghatározott – feladatok gyakorlati végrehajtását a 
helyszíni eljárást végrehajtó állomány közvetlen szolgálati elöljárója (a továbbiakban: vezető) köteles rendszeresen 
– havonta legalább egy alkalommal – dokumentált módon ellenőrizni.”

19. A Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer egységes és kötelező 
használatáról, jogosultsági rendjéről, az adatvédelem, valamint a rendszerfejlesztés előírásairól szóló 
18/2011. (IX. 23.) ORFK utasítás módosítása

 32. A Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer egységes és kötelező használatáról, 
jogosultsági rendjéről, az adatvédelem, valamint a rendszerfejlesztés előírásairól szóló 18/2011. (IX. 23.) ORFK utasítás 
12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. Az ügy előadója köteles az ügyfeldolgozás során keletkezett iratok elektronikus példányát – terjedelmi korlát 
esetén annak kivonatát – a Robotzsaru rendszerben rögzíteni.”

20. A rendőrség szolgálati gépjárműveinek használatáról és üzemeltetéséről szóló 
23/2011. (XI. 25.) ORFK utasítás módosítása

 33. A rendőrség szolgálati gépjárműveinek használatáról és üzemeltetéséről szóló 23/2011. (XI. 25.) ORFK utasítás 
66. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„66. Az utasításban foglaltak maradéktalan betartását, valamint a szolgálati gépjárművek rendeltetésszerű használatát 
az állományilletékes parancsnok által kijelölt vezető köteles rendszeresen – háromhavonta legalább egy alkalommal – 
dokumentált módon ellenőrizni.”
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21. A Tevékenység-irányítási Központok átmeneti működéséről és egyes ORFK utasítások módosításáról szóló 
20/2012. (XI. 30.) ORFK utasítás módosítása

 34. A Tevékenység-irányítási Központok átmeneti működéséről és egyes ORFK utasítások módosításáról szóló 20/2012. 
(XI. 30.) ORFK utasítás (a továbbiakban: Ut6.) 9. pontja a következő k) alponttal egészül ki:
[9. A TIK ügyeletvezetője az alábbi jogköröket gyakorolja, illetve a következő elsődleges intézkedéseket teszi meg:]
„k) köteles folyamatosan – havonta legalább egy alkalommal – dokumentált módon ellenőrizni a nyomon követő 
technikai eszközzel ellátott, házi őrizetben lévő terheltek felügyeletét végző ügyeletesek ezirányú tevékenységét, 
valamint a feladathoz rendelt technikai eszközök működését.” 

 35. Az Ut6. a következő 148. ponttal egészül ki:
„148. Az utasítás rendelkezéseinek a végrehajtását, az ügyeleti tevékenységet ellátók közvetlen szolgálati elöljárója 
köteles rendszeresen – havonta legalább egy alkalommal – dokumentált módon ellenőrizni.”

22. Záró rendelkezések

 36. Az utasítás a közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba.

 37. Az utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

  Papp Károly r. altábornagy s. k.,
  országos rendőrfőkapitány

Az Országos Rendőrfőkapitány 34/2013. (IX. 6.) ORFK utasítása 
az ittasság ellenőrzéséről szóló 27/2010. (OT 14.) ORFK utasítás módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23.  § (4)  bekezdés c)  pontjában, valamint a  Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. 
törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az ittasság ellenőrzéséről szóló 27/2010. (OT 14.) ORFK utasítás 
módosítására kiadom az alábbi utasítást:

 1. Az ittasság ellenőrzéséről szóló 27/2010. (OT 14.) ORFK utasítás (a továbbiakban: Ut.) 9. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„9. Amennyiben az alkoholteszterrel végzett mérés eredménye:
a) közúti gépi meghajtású járművet vezetőnél a 0,15 mg/l,
b) közúti nem gépi meghajtású járművet, vasúti vagy légi járművet, gépi meghajtású úszólétesítményt vezetőnél 
a 0,25 mg/l,
c) nem gépi meghajtású úszólétesítményt vezetőnél a 0,30 mg/l,
d) egyéb esetben a 0,50 mg/l
légalkohol értéket nem haladja meg, szóban nyilatkoztatni kell, hogy tüdőbetegségben szenved-e, vagy van-e 
testhőmérséklet emelkedése. Abban az  esetben, ha a  25.  pont alapján nem áll fenn a  vér- és vizeletminta vétel 
esete, és az alkoholfogyasztás tényét vagy az azzal megvalósított jogsértést nem büntetőeljárásban értékelik, úgy 
az  intézkedés alá vont személyt nyilatkoztatni kell arról, hogy a  mérési eredményt elfogadja-e. Amennyiben úgy 
nyilatkozik, hogy elfogadja, akkor az  előző nyilatkozatait és a  mérés eredményét az  1. számú melléklet szerinti 
„Nyilatkozat” (a továbbiakban: Nyilatkozat) kitöltésével rögzíteni kell. A  Nyilatkozat rögzítését követően további 
mintavételre intézkedni nem kell.”
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 2. Az Ut. 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. Az Országos Igazságügyi Orvosszakértői Intézet alkoholfogyasztás és az alkoholos befolyásoltság igazságügyi 
orvosszakértői vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 13. számú módszertani levelében foglaltak figyelembevételével 
az alkoholteszter 0,10 mg/l légalkohol értéket meg nem haladó mérési eredménye orvosszakértői szempontból nem 
értékelhető, ezért ilyen esetben további mintavételre, szóbeli figyelmeztetésre, helyszíni bírságolásra, közigazgatási 
bírság kiszabására, feljelentésre, illetve szeszes ital fogyasztásából származó alkohol szervezetben való jelenléte 
miatt a vezetésre jogosító okmány helyszíni elvételére csak akkor kerülhet sor, ha egyéb bizonyíték – így különösen 
a járművezető nyilatkozata vagy tanúvallomás – áll rendelkezésre.”

 3. Az Ut. a következő 38. ponttal egészül ki:
„38. A 32. pont alapján készítendő, a 2013. évre vonatkozó kimutatást
a) a 2013. június 30-ig terjedő időszakra a 4. számú melléklet;
b) a 2013. július 1-jétől kezdődő időszakra a 4/A. számú melléklet
szerinti adattartalommal kell elkészíteni és felterjeszteni.”

 4. Az Ut. az utasítás 1. melléklete szerinti 4/A. számú melléklettel egészül ki.

 5. Az Ut. 5. számú melléklete helyébe az utasítás 2. melléklete lép.

 6. Az utasítás – a 7. pontban meghatározott kivétellel – a közzétételét követő hónap első napján lép hatályba.

 7. Az utasítás 8. pont f ) alpontja 2014. január 16-án lép hatályba.

 8. Az Ut.
a) 1.  pontjában az „az általános rendőrségi feladatok végrehajtására létrehozott rendőri szervekre” szövegrész 

helyébe az „az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre (a továbbiakban: Rendőrség)” 
szöveg;

b) 9/B. pontjában a „0,30 mg/l” szövegrész helyébe a „0,25 mg/l” szöveg;
c) 25. pont i) alpontjában a „nyolc napon túl gyógyuló sérülést” szövegrész helyébe a „sérülést” szöveg;
d) 32. pontjában a „Készenléti Rendőrség és a megyei rendőr-főkapitányság rendészeti igazgatója, a Budapesti 

Rendőr-főkapitányság vezetőjének rendészeti helyettese és a  Repülőtéri Rendőr Igazgatóság rendészeti 
igazgatóhelyettese” szövegrész helyébe a  „Készenléti Rendőrség Rendészeti Igazgatóság igazgatója 
(parancsnokhelyettes), a megyei rendőrfőkapitány-helyettes (rendészeti), a Budapesti Rendőr-főkapitányság 
rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese és a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság igazgatóhelyettese (rendészeti)” 
szöveg;

e) 36. pontjában a „Készenléti Rendőrség és a megyei rendőr-főkapitányság rendészeti igazgatója, a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság vezetőjének rendészeti helyettese és a  Repülőtéri Rendőr Igazgatóság rendészeti 
igazgatóhelyettese” szövegrész helyébe a  „Készenléti Rendőrség Rendészeti Igazgatóság igazgatója 
(parancsnokhelyettes), a megyei rendőrfőkapitány-helyettes (rendészeti), a Budapesti Rendőr-főkapitányság 
rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese és a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság igazgatóhelyettese (rendészeti)” 
szöveg;

f ) 32. pontjában az „a 4. számú melléklet” szövegrész helyébe az „a 4/A. számú melléklet” szöveg
lép.

 9. Az utasítás 2014. január 17-én hatályát veszti.

 10. Az Ut. 4. számú melléklete 2014. január 16-án hatályát veszti.

 11. Hatályát veszti az Ut. 9/A. és 23. pontja.

  Papp Károly r. altábornagy s. k.,
  országos rendőrfőkapitány
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1. melléklet a 34/2013. (IX. 6.) ORFK utasításhoz

„4/A. számú melléklet a 27/2010. (OT 14.) ORFK utasításhoz

.................................................................. 
rendőri szerv

KIMUTATÁS
hiteles mérőeszközzel végzett ellenőrzésekről

A vizsgált időszak megjelölése:  .........................................................................................................................................................................

Hiteles mérőeszköz gyártmánya, típusa: ........................................................................................................................................................

Gyári száma: ..............................................................................................................................................................................................................

1. A végrehajtott ellenőrzések eredménye:

1.1. A 0,10 mg/l és az alatti eredményű ellenőrzések száma: .................................................................................... eset

1.2. A 0,10 mg/l–0,25 mg/l közötti eredményű ellenőrzések száma: ...................................................................... eset

1.3. A 0,25 mg/l feletti eredményű ellenőrzések száma: ............................................................................................. eset

1.4. Ellenőrzések száma összesen: ....................................................................................................................................................... eset

2. Kétségbe vonta az eredményt, és véralkohol-vizsgálatot kért: ...................................................................................................... fő

3. Nem megfelelően fújta, ezért vérvételre került sor: ........................................................................................................................... fő

  .....................................................................
  adatszolgáltató neve 
  rendfokozata 
  beosztása, aláírása” 
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2. melléklet a 34/2013. (IX. 6.) ORFK utasításhoz

„5. számú melléklet a 27/2010. (OT 14.) ORFK utasításhoz

A) Útmutató a járművezetők által megvalósítható tényállások megállapításához 
ittasság, illetve hozzá kapcsolódó gondatlan veszélyeztető, testi sértést vagy halált eredményező 

cselekmény esetén

Magyarázat:
2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (a továbbiakban: Btk.)
2012. évi II. törvény a  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
(a továbbiakban: Szabs. tv.)
1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről (a továbbiakban: Kkt.)

A közlekedés 

helyének jellege

Járművezető 

(hajtó) 

állapota

Vezetett jármű

A cselekmény eredménye 

(élet vagy testi épség 

közvetlen, illetve távoli 

veszélyeztetése, 

testi sértés, halál)

Megvalósított tényállás

Közút

szervezetében a szeszes 

ital fogyasztásából 

származó alkohol 

koncentrációja eléri 

az ittas állapotot 

eredményező mértéket

– gépi meghajtású

– nincs 

– közvetlen veszély 

– könnyű testi sértés

– Btk. 236. § (1) bekezdés

– súlyos testi sértés 

– halál

– Btk. 236. § (2) bekezdés 

      [Btk. 235. § (1), illetve (2) bekezdés (a testi sértés vagy  

      halál okozása miatt) és 235. § (1) bekezdés 

      (az ittasság miatt) halmazatban]1

– nem gépi meghajtású

– nincs – Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont kd) alpont

– közvetlen veszély 

– könnyű testi sértés

– Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont kd) alpont 

      (az ittasság miatt) és 

– Szabs. tv. 219. § (1) bekezdés 

      (a veszélyeztetés vagy a testi sértés okozása miatt)

– súlyos testi sértés 

– halál

– Btk. 236. § (3) bekezdés 

      [Btk. 235. § (1), illetve (2) bekezdés (a testi sértés vagy  

      halál okozása miatt) és Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont 

      kd) alpont (az ittasság miatt)]1

szervezetében a szeszes 

ital fogyasztásából 

származó alkohol  

koncentrációja 

nem éri el az 

ittas állapotot 

eredményező mértéket

– gépi meghajtású

– nincs – Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont kd) alpont

– közvetlen veszély 

– könnyű testi sértés

– Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont kd) alpont 

      (az ittasság miatt) és 

– Szabs. tv. 219. § (1) bekezdés 

      (a veszélyeztetés vagy a testi sértés okozása miatt)

– súlyos testi sértés 

– halál

– Btk. 235. § (1), illetve (2) bekezdés 

      (a testi sértés vagy halál okozása miatt) és 

– Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont kd) alpont 

      (az ittasság miatt)

– nem gépi meghajtású

– nincs

– nincs2 vagy 

– Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont kd) alpont3 vagy 

      Szabs. tv. 224. § (1) bekezdés4

– közvetlen veszély 

– könnyű testi sértés

– nincs2 vagy 

– Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont kd) alpont3 vagy 

      Szabs. tv. 224. § (1) bekezdés4 

      (az ittasság miatt) és 

– Szabs. tv. 219. § (1) bekezdés 

      (a veszélyeztetés vagy a testi sértés okozása miatt)

– súlyos testi sértés 

– halál

– Btk. 235. § (1), illetve (2) bekezdés 

      (a testi sértés vagy halál okozása miatt) és 

– nincs2 vagy 

– Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont kd) alpont3 vagy 

      Szabs. tv. 224. § (1) bekezdés4 

      (az ittasság miatt)
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A közlekedés 

helyének jellege

Járművezető 

(hajtó) 

állapota

Vezetett jármű

A cselekmény eredménye 

(élet vagy testi épség 

közvetlen, illetve távoli 

veszélyeztetése, 

testi sértés, halál)

Megvalósított tényállás

Közforgalom 

elől el nem zárt 

magánút

szervezetében a szeszes 

ital fogyasztásából 

származó alkohol 

koncentrációja eléri 

az ittas állapotot 

eredményező mértéket

– gépi meghajtású

– nincs – Btk. 236. § (1) bekezdés

– közvetlen veszély

– könnyű testi sértés

– Btk. 236. § (1) bekezdés

      [Szabs. tv. 219. § (1) bekezdés (a veszélyeztetés miatt)  

      és Btk. 236. § (1) bekezdés (az ittasság miatt)]1

– súlyos testi sértés

– halál

– Btk. 236. § (2) bekezdés

      [Btk. 235. § (1), illetve (2) bekezdés (a testi sértés vagy 

      halál okozása miatt) és Btk. 236. § (1) bekezdés 

      (az ittasság miatt) halmazatban]1

– nem gépi meghajtású

– nincs – Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont kd) alpont

– közvetlen veszély

– könnyű testi sértés

– Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont kd) alpont

      (az ittasság miatt) és

– Szabs. tv. 219. § (1) bekezdés

      (a veszélyeztetés vagy a testi sértés okozása miatt)

– súlyos testi sértés

– halál

– Btk. 236. § (3) bekezdés

      [Btk. 235. § (1), illetve (2) bekezdés (a testi sértés vagy 

      halál okozása miatt) és Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont 

      kd) alpont (az ittasság miatt)]1

szervezetében a szeszes 

ital fogyasztásából 

származó alkohol 

koncentrációja 

nem éri el az 

ittas állapotot 

eredményező mértéket

– gépi meghajtású

– nincs – Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont kd) alpont

– közvetlen veszély

– könnyű testi sértés

– Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont kd) alpont

      (az ittasság miatt) és

– Szabs. tv. 219. § (1) bekezdés

      (a veszélyeztetés vagy a testi sértés okozása miatt)

– súlyos testi sértés

– halál

– Btk. 235. § (1), illetve (2) bekezdés

      (a testi sértés vagy halál okozása miatt) és

– Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont kd) alpont

      (az ittasság miatt)

– nem gépi meghajtású

– nincs

– nincs2 vagy

– Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont kd) alpont3 vagy

      Szabs. tv. 224. § (1) bekezdés4

– közvetlen veszély

– könnyű testi sértés

– nincs2 vagy

– Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont kd) alpont3 vagy

      Szabs. tv. 224. § (1) bekezdés4

      (az ittasság miatt) és

– Szabs. tv. 219. § (1) bekezdés

      (a veszélyeztetés vagy a testi sértés okozása miatt)

– súlyos testi sértés

– halál

– Btk. 235. § (1), illetve (2) bekezdés

      (a testi sértés vagy halál okozása miatt) és

– nincs2 vagy

– Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont kd) alpont3 vagy

      Szabs. tv. 224. § (1) bekezdés4

      (az ittasság miatt)
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A közlekedés 

helyének jellege

Járművezető 

(hajtó) 

állapota

Vezetett jármű

A cselekmény eredménye 

(élet vagy testi épség 

közvetlen, illetve távoli 

veszélyeztetése, 

testi sértés, halál)

Megvalósított tényállás

Közforgalom 

elől elzárt 

magánút és 

útnak nem 

minősülő 

terület

szervezetében a szeszes 

ital fogyasztásából 

származó alkohol 

koncentrációja eléri 

az ittas állapotot 

eredményező mértéket

– gépi meghajtású

– nincs 

– közvetlen veszély 

– könnyű testi sértés

–

– súlyos testi sértés 

– halál

– Btk. 236. § (2) bekezdés 

      [Btk. 235. § (1), illetve (2) bekezdés (a testi sértés vagy 

      halál okozása miatt)]1

– nem gépi meghajtású

– nincs 

– közvetlen veszély 

– könnyű testi sértés

–

– súlyos testi sértés 

– halál

– Btk. 236. § (3) bekezdés 

      [Btk. 235. § (1), illetve (2) bekezdés (a testi sértés vagy 

      halál okozása miatt)]1

szervezetében a szeszes 

ital fogyasztásából 

származó alkohol 

koncentrációja nem 

éri el az ittas állapotot 

eredményező mértéket

– gépi vagy 

– nem gépi meghajtású

– nincs 

– közvetlen veszély 

– könnyű testi sértés

–

– súlyos testi sértés 

– halál
– Btk. 235. § (1), illetve (2) bekezdés

Vasúti pálya

szervezetében a szeszes 

ital fogyasztásából 

származó alkohol 

koncentrációja eléri 

az ittas állapotot 

eredményező mértéket

– gépi vagy 

– nem gépi meghajtású 

vasúti

– nincs – Btk. 236. § (1) bekezdés

– távoli veszély 

– könnyű testi sértés

– Btk. 233. § (3) bekezdés 

      (a veszélyeztetés vagy a testi sértés okozása miatt) és 

– Btk. 236. § (1) bekezdés 

      (az ittasság miatt) halmazatban

– súlyos testi sértés 

– haláleset

– Btk. 236. § (2) bekezdés 

      [Btk. 233. § (3) bekezdés (a testi sértés vagy halál 

      okozása miatt) és 236. § (1) bekezdés 

      (az ittasság miatt) halmazatban]1

szervezetében a szeszes 

ital fogyasztásából 

származó alkohol 

koncentrációja nem 

éri el az ittas állapotot 

eredményező mértéket

– gépi vagy 

– nem gépi meghajtású 

vasúti

– nincs – Szabs. tv. 217. § a) pont

– távoli veszély 

– könnyű testi sértés

– Btk. 233. § (3) bekezdés 

      (a veszélyeztetés vagy a testi sértés okozása miatt) és 

– Szabs. tv. 217. § a) pont 

      (az ittasság miatt)

– súlyos testi sértés 

– halál

– Btk. 233. § (3) bekezdés 

      (a testi sértés vagy halál okozása miatt) és 

– Szabs. tv. 217. § a) pont 

      (az ittasság miatt)

A légi jármű 

repülési feladata 

végrehajtása 

(repülésének 

tartama) során 

igénybe vett 

légtér, földi 

vagy vízi terület

szervezetében a szeszes 

ital fogyasztásából 

származó alkohol 

koncentrációja eléri 

az ittas állapotot 

eredményező mértéket

– gépi vagy és 

– nem gépi meghajtású 

légi jármű

– nincs – Btk. 236. § (1) bekezdés

– távoli veszély 

– könnyű testi sértés

– Btk. 233. § (3) bekezdés 

      (a veszélyeztetés vagy a testi sértés okozása miatt) és 

– Btk. 236. § (1) bekezdés 

      (az ittasság miatt) halmazatban

– súlyos testi sértés 

– halál

– Btk. 236. § (2) bekezdés 

      [Btk. 233. § (3) bekezdés (a testi sértés vagy halál 

      okozása miatt) és 236. § (1) bekezdés 

      (az ittasság miatt) halmazatban]1

szervezetében a szeszes 

ital fogyasztásából 

származó alkohol 

koncentrációja nem 

éri el az ittas állapotot 

eredményező mértéket

– gépi vagy 

– nem gépi meghajtású 

légi jármű

– nincs – Szabs. tv. 217. § a) pont

– távoli veszély 

– könnyű testi sértés

– Btk. 233. § (3) bekezdés 

      (a veszélyeztetés vagy a testi sértés okozása miatt) és 

– Szabs. tv. 217. § a) pont 

      (az ittasság miatt)

– súlyos testi sértés 

– halál

– Btk. 233. § (3) bekezdés (a testi sértés vagy halál okozása 

      miatt) és 

– Szabs. tv. 217. § a) pont 

      (az ittasság miatt)
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A közlekedés 

helyének jellege

Járművezető 

(hajtó) 

állapota

Vezetett jármű

A cselekmény eredménye 

(élet vagy testi épség 

közvetlen, illetve távoli 

veszélyeztetése, 

testi sértés, halál)

Megvalósított tényállás

Vízi út, illetve 

bármilyen 

természetes és 

mesterséges 

felszíni víz

szervezetében a szeszes 

ital fogyasztásából 

származó alkohol 

koncentrációja eléri 

az ittas állapotot 

eredményező mértéket

– gépi meghajtású  

úszólétesítmény

– nincs – Btk. 236. § (1) bekezdés

– távoli veszély 

– könnyű testi sértés

– Btk. 233. § (3) bekezdés 

      (a veszélyeztetés vagy a testi sértés okozása miatt) és 

– Btk. 236. § (1) bekezdés 

      (az ittasság miatt) halmazatban

– súlyos testi sértés 

– halál

– Btk. 236. § (2) bekezdés 

      [Btk. 233. § (3) bekezdés (a testi sértés vagy halál 

      okozása miatt) és 236. § (1) bekezdés (az ittasság miatt) 

      halmazatban]1

– nem gépi meghajtású 

úszólétesítmény

– nincs – Szabs. tv. 217. § a) pont

– távoli veszély 

– könnyű testi sértés

– Btk. 233. § (3) bekezdés 

      (a veszélyeztetés vagy a testi sértés okozása miatt) és 

– Szabs. tv. 217. § a) pont 

      (az ittasság miatt)

– súlyos testi sértés 

– halál

– Btk. 236. § (3) bekezdés 

      [Btk. 233. § (3) bekezdés (a testi sértés vagy halál okozása 

      miatt) és Szabs. tv. 217. § a) pont (az ittasság miatt)]1

szervezetében a szeszes 

ital fogyasztásából 

származó alkohol 

koncentrációja nem 

éri el az ittas állapotot 

eredményező mértéket

– gépi meghajtású 

vízi jármű, 

úszó munkagép

– nincs – Szabs. tv. 217. § a) pont

– távoli veszély 

– könnyű testi sértés

– Btk. 233. § (3) bekezdés 

      (a veszélyeztetés vagy a testi sértés okozása miatt) és 

– Szabs. tv. 217. § a) pont 

      (az ittasság miatt)

– súlyos testi sértés 

– halál

– Btk. 233. § (3) bekezdés 

      (a testi sértés vagy halál okozása miatt) és 

– Szabs. tv. 217. § a) pont 

      (az ittasság miatt)

– nem gépi meghajtású 

vízi jármű

– nincs – Szabs. tv. 217. § a) pont

– távoli veszély 

– könnyű testi sértés

– Btk. 233. § (3) bekezdés 

      (a veszélyeztetés vagy a testi sértés okozása miatt) és 

– Szabs. tv. 217. § a) pont 

      (az ittasság miatt)

– súlyos testi sértés 

– halál

– Btk. 233. § (3) bekezdés 

      (a testi sértés vagy halál okozása miatt) és 

– Szabs. tv. 217. § a) pont 

      (az ittasság miatt)

1 Amennyiben az ittasság és az eredmény (veszélyeztetés, testi sértés vagy halál) között ok-okozati összefüggés nem állapítható meg. Ekkor az eredmény 
előidézését és az ittas vezetést külön jogsértésként kell értékelni.
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B) Útmutató a járművezetők által megvalósítható tényállások megállapításához, 
az ittassághoz kapcsolódó szándékos veszélyeztető cselekmény esetén

A közlekedés 

helyének jellege

Járművezető (hajtó) 

állapota

Vezetett jármű A cselekmény eredménye 

(élet vagy testi épség közvetlen, illetve 

távoli veszélyeztetése, testi sértés és halál) 

(az elkövetőt a veszélyhelyzet tekintetében 

szándékosság, a további eredmények tekintetében 

legfeljebb gondatlanság terheli)

Megvalósított tényállás

Közút

szervezetében a szeszes 

ital fogyasztásából 

származó alkohol 

koncentrációja eléri 

az ittas állapotot 

eredményező mértéket

– gépi meghajtású

– közvetlen veszély

– könnyű testi sértés

– Btk. 234. § (1) bekezdés

                (az eredmény miatt) és

– Btk. 236. § (1) bekezdés

                (az ittasság miatt) halmazatban

– súlyos testi sértés

– halál

– Btk. 234. § (2) bekezdés

                (az eredmény miatt) és

– Btk. 236. § (1) bekezdés

                (az ittasság miatt) halmazatban

– nem gépi meghajtású

– közvetlen veszély

– könnyű testi sértés

– Btk. 234. § (1) bekezdés

                (az eredmény miatt) és

– Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont 

                kd) alpont

                (az ittasság miatt)

– súlyos testi sértés

– halál

– Btk. 234. § (2) bekezdés

                (az eredmény miatt) és

– Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont 

                kd) alpont

                (az ittasság miatt)

szervezetében a szeszes 

ital fogyasztásából 

származó alkohol 

koncentrációja nem 

éri el az ittas állapotot 

eredményező mértéket

– gépi meghajtású

– közvetlen veszély

– könnyű testi sértés

– Btk. 234. § (1) bekezdés

                (az eredmény miatt) és

– Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont 

                kd) alpont

                (az ittasság miatt)

– súlyos testi sértés

– halál

– Btk. 234. § (2) bekezdés

                (az eredmény miatt) és

– Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont 

                kd) alpont 

                (az ittasság miatt)

– nem gépi meghajtású

– közvetlen veszély

– könnyű testi sértés

– Btk. 234. § (1) bekezdés

                (az eredmény miatt) és

– nincs2 vagy

– Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont 

                kd) alpont3 vagy

                Szabs. tv. 224. § (1) bekezdés4

                (az ittasság miatt)

– súlyos testi sértés

– halál

– Btk. 234. § (2) bekezdés

                (az eredmény miatt) és

– nincs2 vagy

– Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont 

                kd) alpont3 vagy

                Szabs. tv. 224. § (1) bekezdés4

                (az ittasság miatt)



13060	 H I V ATA L O S 	 É R T E S Í T Ő 	 • 	 2013.	évi	44.	szám	

A közlekedés 

helyének jellege

Járművezető (hajtó) 

állapota

Vezetett jármű A cselekmény eredménye 

(élet vagy testi épség közvetlen, illetve 

távoli veszélyeztetése, testi sértés és halál) 

(az elkövetőt a veszélyhelyzet tekintetében 

szándékosság, a további eredmények tekintetében 

legfeljebb gondatlanság terheli)

Megvalósított tényállás

Közforgalom 

elől el nem 

zárt magánút

szervezetében a szeszes 

ital fogyasztásából 

származó alkohol 

koncentrációja eléri 

az ittas állapotot 

eredményező mértéket

– gépi meghajtású

– közvetlen veszély

– Szabs. tv. 219. § (1) bekezdés 

                (az eredmény miatt) és 

– Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont kd) alpont 

                (az ittasság miatt)

– könnyű testi sértés

– Btk. 234. § (1) bekezdés 

                (az eredmény miatt) és 

– Btk. 236. § (1) bekezdés 

                (az ittasság miatt) halmazatban

– súlyos testi sértés 

– halál

– Btk. 234. § (2) bekezdés 

                (az eredmény miatt) és 

– Btk. 236. § (1) bekezdés 

                (az ittasság miatt) halmazatban

– nem gépi 

meghajtású

 

– közvetlen veszély 

– Szabs. tv. 219. § (1) bekezdés 

                (az eredmény miatt) és 

– Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont kd) alpont 

                (az ittasság miatt) 

– Btk. 234. § (1) bekezdés 

                (az eredmény miatt) és 

– Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont kd) alpont 

                (az ittasság miatt)

– könnyű testi sértés

– súlyos testi sértés 

– halál

– Btk. 234. § (2) bekezdés 

                (az eredmény miatt) és 

– Btk. 236. § (1) bekezdés 

                (az ittasság miatt) halmazatban

szervezetében a szeszes 

ital fogyasztásából 

származó alkohol 

koncentrációja nem 

éri el az ittas állapotot 

eredményező mértéket

– gépi meghajtású

– nincs

– Szabs. tv. 219. § (1) bekezdés 

                (az eredmény miatt) és 

– Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont kd) alpont 

                (az ittasság miatt)

– könnyű testi sértés

– Btk. 234. § (1) bekezdés 

                (az eredmény miatt) és 

– Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont kd) alpont 

                (az ittasság miatt)

– súlyos testi sértés 

– halál

– Btk. 234. § (2) bekezdés 

                (az eredmény miatt) és 

– Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont kd) alpont 

                (az ittasság miatt)

– nem gépi 

meghajtású

– közvetlen veszély 

– könnyű testi sértés

– Szabs. tv. 219. § (1) bekezdés 

                (az eredmény miatt) és 

– nincs2 vagy 

– Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont kd) alpont3  

                vagy 

                Szabs. tv. 224. § (1) bekezdés4 

                (az ittasság miatt)

– súlyos testi sértés 

– halál

– Btk. 234. § (2) bekezdés 

                (az eredmény miatt) és 

– nincs2 vagy 

– Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont kd) alpont2 

                vagy 

                Szabs. tv. 224. § (1) bekezdés3 

                (az ittasság miatt)
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A közlekedés 

helyének jellege

Járművezető (hajtó) 

állapota

Vezetett jármű A cselekmény eredménye 

(élet vagy testi épség közvetlen, illetve 

távoli veszélyeztetése, testi sértés és halál) 

(az elkövetőt a veszélyhelyzet tekintetében 

szándékosság, a további eredmények tekintetében 

legfeljebb gondatlanság terheli)

Megvalósított tényállás

Közforgalom elől 

elzárt magánút 

és útnak nem 

minősülő terület

szervezetében a szeszes 

ital fogyasztásából 

származó alkohol 

koncentrációja eléri 

az ittas állapotot 

eredményező mértéket

– gépi meghajtású

– közvetlen veszély 

– könnyű testi sértés
–

– súlyos testi sértés 

– halál

– Btk. 234. § (2) bekezdés 

                (az eredmény miatt) és 

– Btk. 236. § (1) bekezdés 

                (az ittasság miatt) halmazatban

– nem gépi meghajtású

– közvetlen veszély 

– könnyű testi sértés
–

– súlyos testi sértés 

– halál

– Btk. 234. § (2) bekezdés 

                (az eredmény miatt) és 

– Btk. 236. § (1) bekezdés 

                (az ittasság miatt) halmazatban

szervezetében a szeszes 

ital fogyasztásából 

származó alkohol 

koncentrációja nem 

éri el az ittas állapotot 

eredményező mértéket

– gépi vagy 

– nem gépi meghajtású

– közvetlen veszély 

– könnyű testi sértés
–

– súlyos testi sértés 

– halál

– Btk. 234. § (2) bekezdés 

                (az eredmény miatt)

Vasúti pálya

szervezetében a szeszes 

ital fogyasztásából 

származó alkohol 

koncentrációja eléri 

az ittas állapotot 

eredményező mértéket

– gépi vagy 

– nem gépi meghajtású 

vasúti

– távoli veszély 

– könnyű testi sértés

– Btk. 233. § (1) bekezdés 

                (az eredmény miatt) és 

– Btk. 236. § (1) bekezdés 

                (az ittasság miatt) halmazatban

– súlyos testi sértés 

– halál

– Btk. 233. § (2) bekezdés 

                (az eredmény miatt) és 

– Btk. 236. § (1) bekezdés 

                (az ittasság miatt) halmazatban

szervezetében a szeszes 

ital fogyasztásából 

származó alkohol 

koncentrációja nem 

éri el az ittas állapotot 

eredményező mértéket

– gépi vagy 

– nem gépi meghajtású 

vasúti

– távoli veszély 

– könnyű testi sértés

– Btk. 233. § (1) bekezdés 

                (az eredmény miatt) és 

– Szabs. tv. 217. § a) pont 

                (az ittasság miatt)

– súlyos testi sértés 

– halál

– Btk. 233. § (2) bekezdés 

                (az eredmény miatt) és 

– Szabs. tv. 217. § a) pont 

                (az ittasság miatt)

A légi jármű 

repülési feladata 

végrehajtása 

(repülésének 

tartama) során 

igénybe vett 

légtér, földi vagy 

vízi terület

szervezetében a szeszes 

ital fogyasztásából 

származó alkohol 

koncentrációja eléri 

az ittas állapotot 

eredményező mértéket

– gépi vagy 

– nem gépi meghajtású 

légi jármű

– távoli veszély 

– könnyű testi sértés

– Btk. 233. § (1) bekezdés 

                (az eredmény miatt) és 

– Btk. 236. § (1) bekezdés 

                (az ittasság miatt) halmazatban

– súlyos testi sértés 

– halál

– Btk. 233. § (2) bekezdés 

                (az eredmény miatt) és 

– Btk. 236. § (1) bekezdés 

                (az ittasság miatt) halmazatban

szervezetében a szeszes 

ital fogyasztásából 

származó alkohol 

koncentrációja nem 

éri el az ittas állapotot 

eredményező mértéket

– gépi vagy 

– nem gépi meghajtású 

légi jármű

– távoli veszély 

– könnyű testi sértés

– Btk. 233. § (1) bekezdés 

                (az eredmény miatt) és 

– Szabs. tv. 217. § a) pont 

                (az ittasság miatt)

– súlyos testi sértés 

– halál

– Btk. 233. § (2) bekezdés 

                (az eredmény miatt) és 

– Szabs. tv. 217. § a) pont 

                (az ittasság miatt)
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A közlekedés 

helyének jellege

Járművezető (hajtó) 

állapota

Vezetett jármű A cselekmény eredménye 

(élet vagy testi épség közvetlen, illetve 

távoli veszélyeztetése, testi sértés és halál) 

(az elkövetőt a veszélyhelyzet tekintetében 

 szándékosság, a további eredmények tekintetében  

legfeljebb gondatlanság terheli)

Megvalósított tényállás

Vízi út, illetve 

bármilyen 

természetes és 

mesterséges 

felszíni víz

szervezetében a szeszes 

ital fogyasztásából 

származó alkohol 

koncentrációja eléri 

az ittas állapotot 

eredményező mértéket

– gépi meghajtású 

úszólétesítmény

– távoli veszély 

– könnyű testi sértés

– Btk. 233. § (1) bekezdés 

                (az eredmény miatt) és 

– Btk. 236. § (1) bekezdés 

                (az ittasság miatt) halmazatban

– súlyos testi sértés 

– halál

– Btk. 233. § (2) bekezdés 

                (az eredmény miatt) és 

– Btk. 236. § (1) bekezdés 

                (az ittasság miatt) halmazatban

– nem gépi meghajtású 

úszólétesítmény

– távoli veszély 

– könnyű testi sértés

– Btk. 233. § (1) bekezdés 

                (az eredmény miatt) és 

– Szabs. tv. 217. § a) pont 

                (az ittasság miatt)

– súlyos testi sértés 

– halál

– Btk. 233. § (2) bekezdés 

                (az eredmény miatt) és 

– Btk. 236. § (1) bekezdés 

                (az ittasság miatt) halmazatban

szervezetében a szeszes 

ital fogyasztásából 

származó alkohol 

koncentrációja nem 

éri el az ittas állapotot 

eredményező mértéket

– gépi meghajtású vízi 

jármű, úszó munkagép

– távoli veszély 

– könnyű testi sértés

– Btk. 233. § (1) bekezdés 

                (az eredmény miatt) és 

– Szabs. tv. 217. § a) pont 

                (az ittasság miatt)

– súlyos testi sértés 

– halál

– Btk. 233. § (2) bekezdés 

                (az eredmény miatt) és 

– Szabs. tv. 217. § a) pont 

                (az ittasság miatt)

– nem gépi meghajtású 

vízi jármű

– távoli veszély 

– könnyű testi sértés

– Btk. 233. § (1) bekezdés 

                (az eredmény miatt) és 

– Szabs. tv. 217. § a) pont 

                (az ittasság miatt)

– súlyos testi sértés 

– halál

– Btk. 233. § (2) bekezdés 

                (az eredmény miatt) és 

– Szabs. tv. 217. § a) pont 

                (az ittasság miatt)

2 Amennyiben a főútvonalon kívül kerékpározó személynek a szervezetében a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mértéke nem haladja meg 
a 0,50 g/l (ezrelék) véralkohol-, vagy a 0,25 mg/l légalkohol-koncentrációt.
3 Amennyiben a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mértéke meghaladja a 0,50 g/l (ezrelék) véralkohol-, vagy a 0,25 mg/l 
légalkohol-koncentrációt.
4 Amennyiben a főútvonalon kerékpározó személynek, vagy az egyéb nem gépi meghajtású jármű vezetőjének a szervezetében a szeszes ital 
fogyasztásából származó alkohol mértéke nem haladja meg a 0,50 g/l (ezrelék) véralkohol-, vagy a 0,25 mg/l légalkohol-koncentrációt.”
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II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

A külügyminiszter 37/2013. (IX. 6.) KüM közleménye 
a Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya közötti, a katonai és haditechnikai 
területen történő együttműködésről, valamint védelmi és biztonsági eszközök kölcsönös átadásáról szóló 
Megállapodás kihirdetéséről szóló 77/2013. (III. 13.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről

A 77/2013. (III. 13.) Korm. rendelettel a Magyar Közlöny 2013. március 13-i, 43. számában kihirdetett, a Magyarország 
Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya közötti, a katonai és haditechnikai területen történő együttműködésről, 
valamint védelmi és biztonsági eszközök kölcsönös átadásáról szóló Megállapodás 10. Cikk 1. bekezdése a 
hatálybalépésről az alábbiak szerint rendelkezik:

„A jelen Megállapodás attól a naptól számított tizenöt (15) nap múlva lép hatályba, amelyen a Felek kölcsönösen, 
diplomáciai úton tájékoztatják egymást a hatálybalépéshez szükséges belső jogi követelmények teljesüléséről. Ezen 
értesítési időszak az utolsó értesítés kézhezvételének időpontjával kezdődik.”

Az utolsó értesítés kézhezvételének napja: 2013. július 24.
A Megállapodás hatálybalépésének napja: 2013. augusztus 7.

A fentiekre tekintettel, összhangban a 77/2013. (III. 13.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy 
Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya közötti, a katonai és haditechnikai területen történő 
együttműködésről, valamint védelmi és biztonsági eszközök kölcsönös átadásáról szóló Megállapodás, valamint 
az annak kihirdetéséről szóló 77/2013. (III. 13.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ai 2013. augusztus 7-én, azaz kettőezer-
tizenhárom augusztus hetedikén léptek hatályba.

  Martonyi János s. k.,
  külügyminiszter

A külügyminiszter 38/2013. (IX. 6.) KüM közleménye 
Magyarország Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a minősített adatok cseréjéről 
és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2013. évi LX. törvény 2. és 3. §-ának 
hatálybalépéséről

A 2013. LX. törvénnyel a Magyar Közlöny 2013. május 24-i, 80. számában kihirdetett, Magyarország Kormánya és az 
Osztrák Szövetségi Kormány között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény 16. Cikk 
1. bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésről:

„Jelen Egyezmény határozatlan időre jön létre, és azt a napot követő második hónap első napján lép hatályba, amikor 
a jelen Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső eljárások véghezviteléről szóló értesítéseket a Felek kézhez 
vették.”

Az utolsó jegyzék kézhezvételének napja: 2013. július 9.
A Megállapodás hatálybalépésének napja: 2013. szeptember 1.
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A fentiekre tekintettel, összhangban a 2013. évi LX. törvény 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy Magyarország 
Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló 
egyezmény kihirdetéséről szóló 2013. évi LX. törvény 2. és 3. §-a 2013. szeptember 1-jén, azaz kettőezer-tizenhárom 
szeptember elsején lép hatályba.

  Martonyi János s. k.,
  külügyminiszter
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III. Személyügyi közlemények

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei 2013. augusztus 1–31. között

Kormánytisztviselői jogviszony létesítések száma: 11 fő

1 Béresné Kovács Szilvia

2 Bodonovich Márta

3 dr. Nádházi Szabolcs

4 dr. Pásztor Zsuzsa

5 Kátai Eszter

6 Kis Zsoltné

7 Kovács Réka

8 Lévai Balázs

9 Mártonffy Sarolt Luca

10 Molnár Éva

11 Sipos Sándorné

Kormánytisztviselői jogviszony megszüntetések száma: 4 fő

1 dr. Csóka Gabriella

2 dr. Fridrich András

3 dr. Lakatos Andrea

4 Murányi Anna Mária

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2013. július havi munkáltatói intézkedései

Kinevezés:

A közigazgatási államtitkár
Csiszér Annamáriát,
dr. Galgóczi Beátát,
dr. Sass Ritát,
dr. Vladár Zsoltot,
Farkasné dr. Csákányóczky Évát,
Ferenczi Zoltánt,
Fücsök Istvánt,
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Horgosi Nórát,
Vad Endrét,

dr. Uszkay-Boiskó Sándort
kormánytisztviselőnek kinevezte.

Vezetői munkakörbe helyezés:

A közigazgatási államtitkár

dr. Marosán Andreát főosztályvezető-helyettesi
munkakörbe helyezte.

Címadományozás:

A közigazgatási államtitkár
Bartha Nórának közigazgatási tanácsadói,
dr. Békefi Ottónak közigazgatási főtanácsadói,
dr. Bódis Mihálynak közigazgatási főtanácsadói,
dr. Táky Gabriellának közigazgatási tanácsadói,
Hegedűs Cecíliának közigazgatási főtanácsadói,
Makár Sándornak közigazgatási főtanácsadói,
Szirbik Szilvia Ilonának közigazgatási főtanácsadói,

Taffernerné Rácz Katalinnak közigazgatási főtanácsadói
címet adományozott.

Kormányzati szolgálati jogviszony megszűnése:

Áthelyezéssel
Stégermájer Krisztina,

Tresánszki Erika;

közös megegyezéssel
Ligetvári Krisztina,
Váradi Lóránt,
dr. Nagy András;

felmentéssel
Tamás Károlyné;

jogutódlással
Bartha Nóra,
dr. Békefi Ottó,
dr. Gyalog Cecília,
Hegedűs Cecília,
Bakó Ágnes,
Bolyán Attila,
Csiszér Annamária,
dr. Erdélyi Kinga,
dr. Galgóczi Beáta,
dr. Kabai Krisztina Mariann,
dr. Kovács Zsuzsanna Noémi,
dr. Orova Márta,
dr. Simon-Teréki Mónika,
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dr. Somody Gábor,
dr. Szabó József Levente,
dr. Szarka Viktória,
dr. Vaits Lili,
dr. Zalai-Ruzsics Boglárka Eszter,
Erdei Györgyi,
Ferenczi Zoltán,
Földi Anna,
Gönczi Richárd,
Görömbölyi Vanda,
Hegedűs Klára,
Hende Csaba,
Illésné Bogdán-Rajcs Katalin,
Keller Zsuzsanna,
Klingné Ábrahám Judit,
Lengyel Diána,
Lévai Ágnes,
Molnár Krisztina,
Shiraishi Renáta,
Szilágyi János,
Szűcs Judit,
Taffernerné Rácz Katalin,
Zsuppán Andrea
kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnt.



13068	 H I V ATA L O S 	 É R T E S Í T Ő 	 • 	 2013.	évi	44.	szám	

IV. Egyéb közlemények

Pályázati felhívás Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén menetrend szerinti 
helyi autóbusz-közlekedési feladatok közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Kiíró) a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 
2012. évi XLI. törvényben foglaltak alapján eljárva, nyilvános pályázat útján kiválasztott szolgáltatót (a továbbiakban: 
Pályázó) kíván közszolgáltatási szerződés keretében megbízni „Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén 
közszolgáltatási szerződés keretében autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási feladatok 
ellátása” tárgyában.

 1. A Kiíró neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe:
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
9400 Sopron, Fő tér 1.
Telefonszáma: 99/515-123
Fax száma: 99/515-244
Kapcsolattartó: Horváthné Seregély Jolán, Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Városgazdálkodási 
Osztály vezetője
Kapcsolattartó e-mail címe: horvathne.seregely.jolan@sopron-ph.hu

 2. Az eljárás tárgya:
Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén közszolgáltatási szerződés keretében autóbusszal végzett 
menetrend szerinti helyi személyszállítási feladatok ellátása. A személyszállítást meghatározott menetrend szerint kell 
végezni. A részletes követelményrendszert, a pályázaton való részvétel feltételeit, valamint a pályázat benyújtásához 
szükséges információkat a Pályázati kiírás tartalmazza.

 3. A szolgáltatás teljesítésének helye: Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

 4. A szolgáltatás megkezdésének napja: 2014. január 1.

 5. A szerződés időtartama: a Kiíró a szerződést határozott időtartamra, 6 évre köti.

 6. A pályázati kiírás ára: 300 000 Ft + ÁFA (381 000 Ft).

 7. A pályázat benyújtásának helye és határideje: Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási 
Osztálya, 9400 Sopron, Fő tér 1., 2013. október 31. 12.00 óra.

 8. Az eredményhirdetés időpontja és módja:
2013. november 29-ig írásban történik.

 9. Szerződéskötés tervezett legkésőbbi időpontja: 2013. november 29.

 10. Elbírálás módja és szempontja:
Pályázókat a Pályázati kiírásban rögzített feltételek szerint a Kiíró Közgyűlése bírálja el.

 11. A pályázaton való részvétel feltételei:
– legalább 2011. óta üzletszerűen – gazdasági tevékenységként, ellenérték fejében – végez autóbusszal 

személyszállítást,
– nem állnak fenn vele szemben az eljárásban való részvételt kizáró okok,
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– eddigi tevékenysége, valamint a pályázat tárgyát képező tevékenységre vonatkozó vállalásai alapján alkalmas és 
képes a közszolgáltatás ellátására,

– nevére szólóan megvásárolta a pályázati kiírást,
– teljesítette az ajánlati biztosítékra vonatkozó kötelezettséget, továbbá
– a pályázat elnyerése esetére vállalja a közszolgáltatási szerződés megkötését a kiírásban foglaltaknak és a 

pályázatában vállaltaknak megfelelően kiegészített feltételekkel.

Magyarországon be nem jegyzett Pályázó a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha a székhelye szerinti 
országban külföldiek számára biztosított a nemzeti elbánás a menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben, és a 
pályázat elnyerése esetére vállalja a letelepedést Magyarországon.

 12. A Pályázati kiírás beszerzésének feltételei:
A Pályázati kiírás beszerzésének végső határideje: 2013. október 31. 12 óra.
A Pályázati kiírás ellenértékét a Pályázó átutalással teljesítheti a Kiíró Erste Bank Zrt.-nél vezetett 11600006-00000000-
33229625 számú bankszámlájára. A Pályázati kiírás az átutalási megbízás másolatával vehető át hétfőtől csütörtökig 
9–14 óra között, illetve pénteken 9–12 óra között a következő címen: Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Városgazdálkodási Osztály titkársága (9400 Sopron, Fő tér 1. II. emelet).

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye  
elveszett törzskönyvekről

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 
közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése alapján az alábbi 
elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámát teszi közzé:

315160E
334219H
445366C
480583E
514520H
592688B
001964H
002062F
008592I
015514I
016759L
018509K
021058L
023992K
026498I
030460I
036113K
036498D
041566L
043869J
044015J
046247D

052653E
060880K
065750G
071042K
073356K
074107D
079267K
085158I
087738E
100062K
100510K
103795J
106624G
107691I
125897K
128614F
131389J
142299G
144590F
146202J
148029F
151679F

154977D
154983D
159169C
160597I
168893K
169901L
177495E
177639F
177709H
178971K
179547H
179859I
182813F
189246H
193370I
194725J
197119E
200728J
205601A
215330L
215903D
218038D

224890C
225436D
225451K
235990G
240770J
241746K
249686E
258381F
258609C
272789K
274031I
274249G
279448L
281811L
284174I
285014K
292694F
293471J
302088B
302340I
304632I
311879L

320182I
322364I
336854K
336905J
338137K
340936I
343435G
351272L
351650G
353848K
357995L
359278J
360452K
366480K
368921K
376881K
382236H
387377J
397257F
397427G
413700G
416874K
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422216B
425870E
426333J
428089C
428789K
430562F
438114D
439701F
444544E
445013F
448716G
456517K
461986K
465357K
470306A
475320I
481465C
484406J
486972D
490968D
496539H
497156H
503540E
511357H
522290F
524523K
536916I
537740J
537978J

546429K
552193K
554922I
556207I
561115J
563863K
565878J
567423H
576784I
580731D
580812D
581917J
586946J
590579I
593935G
594126I
594781G
596800G
601945E
614897K
615828E
618152K
619703F
619994J
620854G
622364D
623778E
628957H
645198B

648245F
652017J
658967F
659222K
664096A
665489J
665806D
666081D
668659B
670198E
670199J
672572K
679804C
680128C
681234A
682570I
686517H
689306H
694290G
699699J
700862C
701788E
704557I
707908E
712801J
713928K
728045C
729657B
739568K

742317J
754092K
755148E
759091E
770165I
783727J
785017D
797275K
800023J
802235I
805641K
810573D
812111B
817493E
818016H
830886I
843729F
844591J
845465H
845952J
850892J
852573H
854476G
858623J
861388J
863683K
868337K
881964K
884506K

888236K
892491K
894084K
894367K
895318G
896430G
898892J
905006I
912962K
919792I
921274H
921618K
925734G
930384K
930865J
932520C
934251E
936776D
938986F
940571G
942259I
943088D
955123K
958024A
968258K
971156E
982614J
989464I

  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások  
  Központi Hivatala
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V. Alapító okiratok

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Alapító Okirata 
(a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, figyelemmel a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendeletben leírtakra, a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 79. § (1) bekezdése, az Áht. 7. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)–(2) bekezdése szerinti tartalommal, az egyes miniszterek, valamint 
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva az alábbi alapító okiratot adom ki:

 1. A költségvetési szerv megnevezése:
1.1. hivatalos neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
1.2. rövidített neve: KLIK
1.3. idegen nyelvű neve: 
1.3.1. angol nyelven: Klebelsberg Institution Maintenance Centre
1.3.2. német nyelven: Klebelsberg Zentrale für Institutionshaltung
1.3.3. francia nyelven: Klebelsberg Centre Maintenance des Institutions

 2. A költségvetési szerv feladatellátási helye:
2.1. székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32. 
2.2. tankerületek neve és telephelyei:
2.2.1. KLIK Ajkai Tankerülete, 8400 Ajka, Alkotmány u. 3.
2.2.2. KLIK Aszódi Tankerülete, 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 59.
2.2.3. KLIK Bácsalmási Tankerülete, 6430 Bácsalmás, Gróf Teleki u. 4–8.
2.2.4. KLIK Bajai Tankerülete, 6500 Baja, Szentháromság tér 1.
2.2.5. KLIK Baktalórántházi Tankerülete, 4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 8.
2.2.6. KLIK Balassagyarmati Tankerülete, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12/B.
2.2.7. KLIK Balatonalmádi Tankerülete, 8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszky u. 60/2.
2.2.8. KLIK Balatonfüredi Tankerülete, 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1/A.
2.2.9. KLIK Balmazújvárosi Tankerülete, 4060 Balmazújváros, Veres Péter u.12.
2.2.10. KLIK Barcsi Tankerülete, 7557 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky út 46/A.
2.2.11. KLIK Bátonyterenyei Tankerülete, 3070 Bátonyterenye, Városház tér 2.
2.2.12. KLIK Békéscsabai Tankerülete, 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3.
2.2.13. KLIK Békési Tankerülete, 5630 Békés, Petőfi Sándor u. 2.
2.2.14. KLIK Bélapátfalvi Tankerülete, 3346 Bélapátfalva, IV. Béla út 1.
2.2.15. KLIK Berettyóújfalui Tankerülete, 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György u. 17–19.
2.2.16. KLIK Bicskei Tankerülete, 2060 Bicske, Kossuth tér 14.
2.2.17. KLIK Bólyi Tankerülete, 7754 Bóly, Rákóczi u. 8.
2.2.18. KLIK Bonyhádi Tankerülete, 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 4.
2.2.19. KLIK Budakeszi Tankerülete, 2092 Budakeszi, Knáb J. u. 60.
2.2.20. KLIK Budapesti I. Tankerülete, 1011 Budapest I., Iskola u.10.
2.2.21. KLIK Budapesti II. Tankerülete, 1024 Budapest II., Margit körút. 15–17. II. emelet 1.
2.2.22. KLIK Budapesti III. Tankerülete, 1033 Budapest III., Fő tér 1.
2.2.23. KLIK Budapesti IV. Tankerülete, 1042 Budapest IV., István út 15.
2.2.24. KLIK Budapesti V. Tankerülete, 1051 Budapest V., Nádor utca 12.
2.2.25. KLIK Budapesti VI. Tankerülete, 1064 Budapest VI., Vörösmarty utca 69–71.
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2.2.26. KLIK Budapesti VII. Tankerülete, 1073 Budapest VII., Garay u. 5.
2.2.27. KLIK Budapesti VIII. Tankerülete, 1051 Budapest V., Nádor utca 32.
2.2.28. KLIK Budapesti IX. Tankerülete, 1096 Budapest IX., Lenhossék u. 24–28.
2.2.29. KLIK Budapesti X. Tankerülete, 1102 Budapest X., Kőrösi Csoma sétány 8.
2.2.30. KLIK Budapesti XI. Tankerülete, 1113 Budapest XI., Bocskai út 39–41.
2.2.31. KLIK Budapesti XII. Tankerülete, 1126 Budapest XII., Hertelendy utca 13.
2.2.32. KLIK Budapesti XIII. Tankerülete, 1138 Budapest XIII., Tomori köz 6.
2.2.33. KLIK Budapesti XIV. Tankerülete, 1145 Budapest XIV., Pétervárad u. 11–17.
2.2.34. KLIK Budapesti XV. Tankerülete, 1153 Budapest XV., Széchenyi tér 13.
2.2.35. KLIK Budapesti XVI. Tankerülete, 1163 Budapest XVI., Havashalom u. 43.
2.2.36. KLIK Budapesti XVII. Tankerülete, 1051 Budapest V., Nádor utca 32.
2.2.37. KLIK Budapesti XVIII. Tankerülete, 1181 Budapest XVIII., Kondor Béla sétány 1.
2.2.38. KLIK Budapesti XIX. Tankerülete, 1192 Budapest XIX., Ady Endre út 7.
2.2.39. KLIK Budapesti XX. Tankerülete, 1204 Budapest XX., Ady Endre u. 98.
2.2.40. KLIK Budapesti XXI. Tankerülete, 1212 Budapest XXI., Bajcsy-Zsilinszky út 59/A.
2.2.41. KLIK Budapesti XXII. Tankerülete, 1221 Budapest XXII., Kossuth Lajos u. 24.
2.2.42. KLIK Budapesti XXIII. Tankerülete, 1239 Budapest XXIII., Sodronyos utca 28.
2.2.43. KLIK Ceglédi Tankerülete, 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc utca 1.
2.2.44. KLIK Celldömölki Tankerülete, 9500 Celldömölk, Városháza tér 1.
2.2.45. KLIK Cigándi Tankerülete, 3973 Cigánd, Fő út 90.
2.2.46. KLIK Csengeri Tankerülete, 4765 Csenger, Ady Endre u. 14.
2.2.47. KLIK Csongrádi Tankerülete, 6640 Csongrád, Kossuth tér 9/A.
2.2.48. KLIK Csornai Tankerülete, 9300 Csorna, Laky Döme u. 3.
2.2.49. KLIK Csurgói Tankerülete, 8840 Csurgó, Városháza köz 2.
2.2.50. KLIK Dabasi Tankerülete, 2370 Dabas, Bajcsy-Zsilinszky utca 11.
2.2.51. KLIK Debreceni Tankerülete, 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.
2.2.52. KLIK Derecskei Tankerülete, 4130 Derecske, Rákóczi út 10.
2.2.53. KLIK Devecseri Tankerülete 1051 Budapest V., Nádor utca 32.
2.2.54. KLIK Dombóvári Tankerülete, 7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.
2.2.55. KLIK Dunakeszi Tankerülete, 2120 Dunakeszi, Vasút utca 11.
2.2.56. KLIK Dunaújvárosi Tankerülete, 2400 Dunaújváros, Vasmű út 41.
2.2.57. KLIK Edelényi Tankerülete, 1051 Budapest V., Nádor utca 32.
2.2.58. KLIK Egri Tankerülete, 3300 Eger, Bem tábornok utca 3.
2.2.59. KLIK Encsi Tankerülete, 3860 Encs, Petőfi Sándor út 75.
2.2.60. KLIK Enyingi Tankerülete, 8130 Enying, Kossuth utca 22.
2.2.61. KLIK Érdi Tankerülete, 2030 Érd, Tompa Mihály u. 1.
2.2.62. KLIK Esztergomi Tankerülete, 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.
2.2.63. KLIK Fehérgyarmati Tankerülete, 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 38.
2.2.64. KLIK Fonyódi Tankerülete, 8640 Fonyód, Fő utca 19.
2.2.65. KLIK Füzesabonyi Tankerülete, 3390 Füzesabony, Ifjúság út 17.
2.2.66. KLIK Gárdonyi Tankerülete, 2483 Gárdony, Szabadság út 20–22. 
2.2.67. KLIK Gödöllői Tankerülete, 2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 12–14. 
2.2.68. KLIK Gönci Tankerülete, 3895 Gönc, Károli Gáspár út 19–21.
2.2.69. KLIK Gyáli Tankerülete, 2360 Gyál, Kőrösi út 54.
2.2.70. KLIK Gyomaendrődi Tankerülete, 1051 Budapest V., Nádor utca 32.
2.2.71. KLIK Gyöngyösi Tankerülete, 3200 Gyöngyös, Fő tér 13.
2.2.72. KLIK Győri Tankerülete, 9024 Győr, Nádor tér 4.
2.2.73. KLIK Gyulai Tankerülete, 5700 Gyula, Ady u. 19. 
2.2.74. KLIK Hajdúböszörményi Tankerülete, 4074 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1.
2.2.75. KLIK Hajdúhadházi Tankerülete, 4242 Hajdúhadház, Kazinczy u. 8.
2.2.76. KLIK Hajdúnánási Tankerülete, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
2.2.77. KLIK Hajdúszoboszlói Tankerülete, 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
2.2.78. KLIK Hatvani Tankerülete, 3000 Hatvan, Balassi út 3.
2.2.79. KLIK Hevesi Tankerülete,3360 Heves, Deák Ferenc u. 2.
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2.2.80. KLIK Hódmezővásárhelyi Tankerülete, 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
2.2.81. KLIK Ibrányi Tankerülete, 4484 Ibrány, Hősök tere 3.
2.2.82. KLIK Jánoshalmi Tankerülete, 6440 Jánoshalma, Molnár János u. 3.
2.2.83. KLIK Jászapáti Tankerülete, 5130 Jászapáti, István király út 20.
2.2.84. KLIK Jászberényi Tankerülete, 5100 Jászberény, Szabadság tér 16.
2.2.85. KLIK Kalocsai Tankerülete, 6300 Kalocsa, Szent István király út 36.
2.2.86. KLIK Kaposvári Tankerülete, 7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
2.2.87. KLIK Kapuvári Tankerülete, 9330 Kapuvár, Szent István király u. 2.
2.2.88. KLIK Karcagi Tankerülete, 5300 Karcag, Horváth Ferenc utca 7. I/6.
2.2.89. KLIK Kazincbarcikai Tankerülete, 3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 6. fsz. 5.
2.2.90. KLIK Kecskeméti Tankerülete, 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
2.2.91. KLIK Kemecsei Tankerülete, 4501 Kemecse, Móricz Zsigmond utca 47.
2.2.92. KLIK Keszthelyi Tankerülete, 8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 23.
2.2.93. KLIK Kisbéri Tankerülete, 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2.
2.2.94. KLIK Kiskőrösi Tankerülete, 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2.
2.2.95. KLIK Kiskunfélegyházai Tankerülete, 6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 2.
2.2.96. KLIK Kiskunhalasi Tankerülete, 6400 Kiskunhalas, Köztársaság u.1.
2.2.97. KLIK Kiskunmajsai Tankerülete, 6120 Kiskunmajsa, Fő utca 76.
2.2.98. KLIK Kisteleki Tankerülete, 6760 Kistelek, Árpád u. 1–3.
2.2.99. KLIK Kisvárdai Tankerülete, 4600 Kisvárda, Flórián tér 20.
2.2.100. KLIK Komáromi Tankerülete, 2900 Komárom, Szabadság utca 1.
2.2.101. KLIK Komlói Tankerülete, 7300 Komló, Kossuth Lajos u. 103. 
2.2.102. KLIK Körmendi Tankerülete, 9900 Körmend, Szabadság tér 7.
2.2.103. KLIK Kőszegi Tankerülete, 9730 Kőszeg, Kiss János u 31.
2.2.104. KLIK Kunhegyesi Tankerülete, 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos út 43.
2.2.105. KLIK Kunszentmártoni Tankerülete, 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8.
2.2.106. KLIK Kunszentmiklósi Tankerülete, 6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 12.
2.2.107. KLIK Lenti Tankerülete, 8960 Lenti, Zrínyi út 4.
2.2.108. KLIK Letenyei Tankerülete, 8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 32.
2.2.109. KLIK Makói Tankerülete, 1051 Budapest V., Nádor utca 32.
2.2.110. KLIK Marcali Tankerülete, 8700 Marcali, Petőfi Sándor u. 14.
2.2.111. KLIK Martonvásári Tankerülete, 2462 Martonvásár, Szent László út 24.
2.2.112. KLIK Mátészalkai Tankerülete, 4700 Mátészalka, Hősök tere 9.
2.2.113. KLIK Mezőcsáti Tankerülete, 3450 Mezőcsát, Szent István út 38.
2.2.114. KLIK Mezőkovácsházi Tankerülete, 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.
2.2.115. KLIK Mezőkövesdi Tankerülete, 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 114.
2.2.116. KLIK Mezőtúri Tankerülete, 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.
2.2.117. KLIK Miskolci Tankerülete, 3500 Miskolc, Városház tér 13.
2.2.118. KLIK Mohácsi Tankerülete, 7700 Mohács, Szabadság u. 4–6.
2.2.119. KLIK Monori Tankerülete, 1051 Budapest V., Nádor utca 32.
2.2.120. KLIK Mórahalmi Tankerülete, 6782 Mórahalom, Röszkei út 43.
2.2.121. KLIK Móri Tankerülete, 8060 Mór, Szent István tér 2.
2.2.122. KLIK Mosonmagyaróvári Tankerülete, 9200 Mosonmagyaróvár, Dr. Gyárfás utca 3.
2.2.123. KLIK Nagyatádi Tankerülete, 7500 Nagyatád, Baross Gábor u. 1.
2.2.124. KLIK Nagykállói Tankerülete, 4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.
2.2.125. KLIK Nagykanizsai Tankerülete, 8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16.
2.2.126. KLIK Nagykátai Tankerülete, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.
2.2.127. KLIK Nagykőrösi Tankerülete, 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 4.
2.2.128. KLIK Nyíradonyi Tankerülete, 4252 Nyíradony, Jókai út 2.
2.2.129. KLIK Nyírbátori Tankerülete, 4300 Nyírbátor, Édesanyák útja 4.
2.2.130. KLIK Nyíregyházai Tankerülete, 4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 1.
2.2.131. KLIK Orosházi Tankerülete, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4–6.
2.2.132. KLIK Oroszlányi Tankerülete, 2840 Oroszlány, Kossuth Lajos u. 2.
2.2.133. KLIK Ózdi Tankerülete, 1051 Budapest V., Nádor utca 32.
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2.2.134. KLIK Paksi Tankerülete, 7030 Paks, Dózsa György út 55–61.
2.2.135. KLIK Pannonhalmi Tankerülete, 1051 Budapest V., Nádor utca 32.
2.2.136. KLIK Pápai Tankerülete, 8500 Pápa, Fő utca 12.
2.2.137. KLIK Pásztói Tankerülete, 3060 Pásztó, Deák Ferenc út 14.
2.2.138. KLIK Pécsi Tankerülete, 7600 Pécs, Színház tér 2.
2.2.139. KLIK Pécsváradi Tankerülete, 7720 Pécsvárad, Rákóczi u. 7.
2.2.140. KLIK Pétervásári Tankerülete, 3250 Pétervására, Kossuth út 1.
2.2.141. KLIK Pilisvörösvári Tankerülete, 2085 Pilisvörösvár, Fő út 66.
2.2.142. KLIK Polgárdi Tankerülete, 8153 Polgárdi, Kossuth Lajos utca 167.
2.2.143. KLIK Putnoki Tankerülete, 3630 Putnok, Rákóczi u 2.
2.2.144. KLIK Püspökladányi Tankerülete, 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.
2.2.145. KLIK Ráckevei Tankerülete, 2300 Ráckeve, Szent István tér 5.
2.2.146. KLIK Rétsági Tankerülete, 2651 Rétság, Kossuth u. 1–3.
2.2.147. KLIK Salgótarjáni Tankerülete, 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
2.2.148. KLIK Sárbogárdi Tankerülete, 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.
2.2.149. KLIK Sarkadi Tankerülete, 5720 Sarkad, Kossuth u. 27.
2.2.150. KLIK Sárospataki Tankerülete, 3950 Sárospatak, Kossuth Lajos u. 44.
2.2.151. KLIK Sárvári Tankerülete, 9600 Sárvár, Móricz Zsigmond u. 2.
2.2.152. KLIK Sásdi Tankerülete, 7370 Sásd, Rákóczi u. 41.
2.2.153. KLIK Sátoraljaújhelyi Tankerülete, 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5/D.
2.2.154. KLIK Sellyei Tankerülete, 7960 Sellye, Bodonyi u. 10.
2.2.155. KLIK Siklósi Tankerülete, 7800 Siklós, Köztársaság tér 8. 
2.2.156. KLIK Siófoki Tankerülete, 8600 Siófok, Szépvölgyi út 2.
2.2.157. KLIK Soproni Tankerülete, 9400 Sopron Ferenczy J. u. 2.
2.2.158. KLIK Sümegi Tankerülete, 8330 Sümeg, Deák Ferenc utca 6.
2.2.159. KLIK Szarvasi Tankerülete, 5540 Szarvas, Deák Ferenc u. 2.
2.2.160. KLIK Szécsényi Tankerülete, 3170 Szécsény, Kossuth út 3.
2.2.161. KLIK Szegedi Tankerülete, 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
2.2.162. KLIK Szeghalmi Tankerülete, 5520 Szeghalom, Nagy Miklós utca 4.
2.2.163. KLIK Székesfehérvári Tankerülete, 8000 Székesfehérvár, Nádor utca 32.
2.2.164. KLIK Szekszárdi Tankerülete, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11–13.
2.2.165. KLIK Szentendrei Tankerülete, 2000 Szentendre, Kálvária út 18.
2.2.166. KLIK Szentesi Tankerülete, 6600 Szentes, Kossuth Lajos tér 5.
2.2.167. KLIK Szentgotthárdi Tankerülete, 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.
2.2.168. KLIK Szentlőrinci Tankerülete, 7940 Szentlőrinc, Kodolányi János utca 13.
2.2.169. KLIK Szerencsi Tankerülete, 3900 Szerencs, Ondi út 1.
2.2.170. KLIK Szigetszentmiklósi Tankerülete, 2310 Szigetszentmiklós, ÁTI Ipari Park, Pf. 18
2.2.171. KLIK Szigetvári Tankerülete, 7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16.
2.2.172. KLIK Szikszói Tankerülete, 3800 Szikszó, Pázmány Péter tér 12.
2.2.173. KLIK Szobi Tankerülete, 2628 Szob, Szent Imre u. 12.
2.2.174. KLIK Szolnoki Tankerülete, 5000 Szolnok, Kossuth tér 1. III. emelet
2.2.175. KLIK Szombathelyi Tankerülete, 9700 Szombathely, Szily János u. 42.
2.2.176. KLIK Tabi Tankerülete, 8660 Tab, Virág utca 12–14.
2.2.177. KLIK Tamási Tankerülete, 7090 Tamási, Szabadság u. 29.
2.2.178. KLIK Tapolcai Tankerülete, 8300 Tapolca, Kossuth Lajos u. 2.
2.2.179. KLIK Tatabányai Tankerülete, 2800 Tatabánya, Fő tér 4.
2.2.180. KLIK Tatai Tankerülete, 2835 Tata, Agostyáni u. 1–3.
2.2.181. KLIK Téti Tankerülete, 9100 Tét, Fő u. 92.
2.2.182. KLIK Tiszafüredi Tankerülete, 5350 Tiszafüred, Kossuth tér 1.
2.2.183. KLIK Tiszakécskei Tankerülete, 6060 Tiszakécske, Bajcsy-Zsilinszky utca 3.
2.2.184. KLIK Tiszaújvárosi Tankerülete, 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.
2.2.185. KLIK Tiszavasvári Tankerülete, 4440 Tiszavasvári, Ady Endre u. 8.
2.2.186. KLIK Tokaji Tankerülete, 3910 Tokaj, Rákóczi út 35.
2.2.187. KLIK Tolnai Tankerülete, 7130 Tolna, Hősök tere 1.
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2.2.188. KLIK Törökszentmiklósi Tankerülete, 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. út 126.
2.2.189. KLIK Váci Tankerülete, 2600 Vác, dr. Csányi körút 45.
2.2.190. KLIK Várpalotai Tankerülete, 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
2.2.191. KLIK Vásárosnaményi Tankerülete, 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1.
2.2.192. KLIK Vasvári Tankerülete, 9800 Vasvár, Alkotmány u. 7.
2.2.193. KLIK Vecsési Tankerülete, 2220 Vecsés, Károly utca 2.
2.2.194. KLIK Veszprémi Tankerülete, 8200 Veszprém, Szabadság tér 15.
2.2.195. KLIK Záhonyi Tankerülete, 4625 Záhony, Ifjúság út 10. I/3.
2.2.196. KLIK Zalaegerszegi Tankerülete, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.
2.2.197. KLIK Zalaszentgróti Tankerülete, 8785 Zalaszentgrót, Csány László u. 2.
2.2.198. KLIK Zirci Tankerülete, 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/B.
2.3. A köznevelési intézményként működő jogi személyiségű szervezeti egységek telephelyeit ezen alapító okirat 
1. melléklete tartalmazza.

 3. A költségvetési szerv alapító szerve és az alapítás dátuma:
Az alapító szerv: Kormány (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1–3.)
Az alapítás dátuma: 2012. szeptember 1.

 4. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye:
Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI)
1054 Budapest, Akadémia utca 3.
Az irányítási jogok gyakorlásának eljárásrendjét az EMMI SZMSZ-e rögzíti.

 5. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

 6. A költségvetési szerv jogelődje:
A jogelődök felsorolását a 2. és 3. melléklet tartalmazza.

 7. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály megnevezése: 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 
rendelet).

 8. A költségvetési szerv jogállása:
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 
XLIII.  törvény 72. §-a szerinti, kormányrendelet által létrehozott és az oktatásért felelős miniszter irányítása alatt 
működő központi hivatal.

 9. A költségvetési szerv illetékessége:
Országos; a tankerületek és a megyeközponti tankerületek illetékességét a Korm. rendelet 2. § (3)–(4) bekezdésében 
foglaltak szabályozzák.

 10. A költségvetési szerv közfeladata:
A Korm. rendelet 3. §-ában meghatározottak szerinti részvétel az állami köznevelési feladatellátásban, fenntartói 
feladatok ellátása.

 11. Az intézmény államháztartási szakágazati besorolása:
841211 Oktatás igazgatása

 12. A költségvetési szerv alaptevékenysége és annak államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
12.1. A központ és a tankerület alapfeladata és szakfeladatrend szerinti besorolása:
Fenntartja az állami feladatellátásban részt vevő köznevelési intézményeket.
Gondoskodik arról, hogy a köznevelési intézmények működése hatékony, szakszerű és törvényes legyen.
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811000 Építményüzemeltetés
841151 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
841212 Oktatás központi igazgatása és szabályozása
841222 Oktatás területi igazgatása és szabályozása
841232 Oktatás helyi igazgatása és szabályozása
12.2. A köznevelési feladatot ellátó jogi személyiségű szervezeti egységek alapfeladata és szakfeladatrend szerinti 
besorolása:
12.2.1. Köznevelési alapfeladatok:
– óvodai nevelés,
– nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése,
– általános iskolai nevelés-oktatás,
– nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása,
– kollégiumi ellátás,
– nemzetiségi kollégiumi ellátás,
– gimnáziumi nevelés-oktatás,
– szakközépiskolai nevelés-oktatás,
– szakiskolai nevelés-oktatás,
– nemzetiség gimnáziumi nevelés-oktatása,
– nemzetiség szakközépiskolai nevelés-oktatása,
– nemzetiség szakiskolai nevelés-oktatása,
– Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás,
– felnőttoktatás,
– alapfokú művészetoktatás,
– pedagógiai szakszolgálati feladat,
– pedagógiai-szakmai szolgáltatás,
– fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás,
– a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai 

nevelése és iskolai nevelése-oktatása,
– azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai, kollégiumi ellátása, akik a többi 

gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók együtt,
– többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása,
– a gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés 

alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás.

851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
852013 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
852014 Általános iskolai felnőttoktatás (1–4. évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
852023 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
852024 Általános iskolai felnőttoktatás (5–8. évfolyam)
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
852032 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam)
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853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9–12/13. évfolyam)
853113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9–12/13. évfolyam)
853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam)
853123 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam)
853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)
853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)
853133 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)
853134 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. évfolyam)
853135 Szakiskolai felnőttoktatás (9–10. évfolyam)
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési 
 évfolyamokon
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 
 elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853213 Nemzetiségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti 
 oktatása a szakképzési évfolyamokon
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési 
 évfolyamokon
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 
 gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
853223 Nemzetiségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati 
 oktatása a szakképzési évfolyamokon
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon
853232 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatása a 
 szakképzési évfolyamokon
853233 Nemzetiségi tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési 
 évfolyamokon
853234 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855913 Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
855916 Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
855919 Nemzetiségi tanulók középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelése
855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
855922 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi 
 nevelése
855923 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nemzetiségi tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések
855934 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése
855935 Szakmai továbbképzések
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855936 Kötelező felkészítő képzések
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
856012 Korai fejlesztés, gondozás
856013 Fejlesztő felkészítés
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások

12.3. 2013-ban átvett köznevelési intézményekben működő szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatok 
fenntartása:
879012 Gyermekotthoni ellátás
879013 Speciális gyermekotthoni ellátás
879014 Különleges gyermekotthoni ellátás

 13. Vállalkozási tevékenysége:
A vállalkozási tevékenységéből eredő kiadások mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási 
előirányzatának 30%-át.

 14. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetője az elnök, akit az oktatásért felelős miniszter nevez ki határozatlan időtartamra. Az 
elnököt az oktatásért felelős miniszter menti fel, valamint gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat.
Az elnök helyettese a gazdasági elnökhelyettes. A gazdasági elnökhelyettest az Áht. 9. § (1) bekezdés c) pontjában 
foglalt rendelkezés szerint az oktatásért felelős miniszter nevezi ki, menti fel, állapítja meg az illetményét. Az egyéb 
munkáltatói jogokat a gazdasági elnökhelyettes fölött az elnök gyakorolja.

 15. A költségvetési szerv a foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
15.1. a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján: köztisztviselők, kormánytisztviselők, 
kormányzati ügykezelők,
15.2. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján: közalkalmazottak,
15.3. a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján: munkavállalók,
15.4. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján 
foglalkoztatottak,
15.5. a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján: megbízási jogviszonyok.

 16. Záró rendelkezések:
16.1. A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési rendjét, működésének sajátos szabályait a Szervezeti és 
Működési Szabályzat tartalmazza, amelyet a költségvetési szerv vezetője az Alapító Okirat hatálybalépését követő 
60 napon belül elkészít, és jóváhagyásra felterjeszti az oktatásért felelős miniszter részére.
16.2. Jelen egységes szerkezetű alapító okirat 2013. augusztus 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2013. 
március 29-én kelt 16231-2/2013/KOIR iktatószámú alapító okirat hatályát veszti.

Budapest, 2013.  július 31.

Okirat száma: 39425/2013.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet*

* A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ köznevelési intézményként működő jogi személyiségű szervezeti egységei és azok telephelyeinek 
felsorolását tartalmazó 1. melléklet jelen Hivatalos Értesítő mellékleteként, a HE_13_044_KLIK_1melleklet fájlnév alatt található. Az 1. melléklet jelen 
Hivatalos Értesítő 13080-től 13299-ig oldalait képezi.

2. melléklet*

* A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2012. december 31-én beolvadással megszűnt jogelődjeinek felsorolását tartalmazó 2. melléklet jelen 
Hivatalos Értesítő mellékleteként, a  HE_13_044_KLIK_2melleklet fájlnév alatt található. A 2. melléklet jelen Hivatalos Értesítő 13300-től 13328-ig 
oldalait képezi.

3. melléklet*

* A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2013. március 31-én beolvadással megszűnt jogelődjeinek felsorolását tartalmazó 3. melléklet jelen 
Hivatalos Értesítő mellékleteként, a  HE_13_044_KLIK_3melleklet fájlnév alatt található. A 3. melléklet jelen Hivatalos Értesítő 13329-től 13334-ig 
oldalait képezi.
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VI. Hirdetmények

A Panta Rhei Kft. hirdetménye számlatömb érvénytelenítéséről

A Panta Rhei Kft. (3516 Miskolc, Pesti út 36.) AC7E-N 608601 sorszámtól 608650 sorszámig terjedő és az AC7L-A 361701 
sorszámtól 361750 sorszámig terjedő számlatömbje elveszett.
A számlatömb még fel nem használt
AC7E-N 608632 sorszámtól 608650 sorszámig és az
AC7L-A 361746 sorszámtól 361750 sorszámig
terjedő használata 2013. augusztus 16. napjától érvénytelen.



A Hivatalos Értesítőt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva. A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.
A Hivatalos Értesítő hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu honlapon érhető el.
Felelős kiadó: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A Hivatalos Értesítő oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.
Budapest VIII., Somogyi Béla utca 6. Telefon: 266-9290, www.mhk.hu.
A papír alapon terjesztett Hivatalos Értesítő a kormányzati portálon közzétett hiteles elektronikus dokumentum  
CD-vel ellátott oldalhű másolata.

Terjesztés, telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241-es mellék.

HU ISSN 1418–0588
Nyomtatja: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
13.1533 – Lajosmizse

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ
A Magyar Közlöny melléklete


	I.	Utasítások
	A Magyar Nemzeti Bank elnökének 5/2013. (IX. 6.) MNB utasítása
a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (VI. 28.) MNB utasítás módosításáról
	A honvédelmi miniszter 52/2013. (IX. 6.) HM utasítása
egyes illetményen kívüli juttatások 2013. évi mértékének és összegének megállapításáról
	A honvédelmi miniszter 53/2013. (IX. 6.) HM utasítása
a honvédelmi szervezetek alapításáról, tevékenységéről és szabályzatairól szóló
80/2011. (VII. 29.) HM utasítás módosításáról
	A honvédelmi miniszter 54/2013. (IX. 6.) HM utasítása 
a Csapatpszichológiai Szolgálat kialakításával és működési rendjével összefüggő egyes feladatokról szóló 89/2010. (X. 22.) HM utasítás módosításáról
	A nemzetgazdasági miniszter 17/2013. (IX. 6.) NGM utasítása
miniszteri biztos kinevezéséről
	A vidékfejlesztési miniszter 22/2013. (IX. 6.) VM utasítása
miniszteri biztos kinevezéséről
	Az Országos Rendőrfőkapitány 33/2013. (IX. 6.) ORFK utasítása
az ellenőrzési feladatokkal összefüggésben egyes ORFK utasítások módosításáról
	Az Országos Rendőrfőkapitány 34/2013. (IX 6.) ORFK utasítása
az ittasság ellenőrzéséről szóló 27/2010. (OT 14.) ORFK utasítás módosításáról

	II.	Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
	A külügyminiszter 37/2013. (IX. 6.) KüM közleménye
a Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya közötti, a katonai és haditechnikai területen történő együttműködésről, valamint védelmi és biztonsági eszközök kölcsönös átadásáról szóló Megállap
	A külügyminiszter 38/2013. (IX. 6.) KüM közleménye
Magyarország Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2013. évi LX. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépé

	III.	Személyügyi közlemények
	Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei 2013. augusztus 1–31. között
	A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei

	IV.	Egyéb közlemények
	Pályázati felhívás Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén menetrend szerinti
helyi autóbusz-közlekedési feladatok közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására
	A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye 
elveszett törzskönyvekről

	V.	Alapító okiratok
	Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai
	A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Alapító Okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

	VI.	Hirdetmények
	A Panta Rhei Kft. hirdetménye számlatömb érvénytelenítéséről


