
 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 49. szám

 A  M A G YA R  K Ö Z L Ö N Y  M E L L É K L E T E
 2016. október 6., csütörtök

 Tartalomjegyzék

I. Utasítások

28/2016. (X. 6.) MvM utasítás az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014–2021 időszakának munkacsoportjáról 4630

26/2016. (X. 6.) BM utasítás a belügyminiszter irányítása alatt álló polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál 
alkalmazandó rendfokozati vizsgáról 4632

16/2016. (X. 6.) NGM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 4641

17/2016. (X. 6.) NGM utasítás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2015. 
(XII. 30.) NGM utasítás módosításáról 4642

24/2016. (X. 6.) ORFK utasítás a rászoruló személyeket a téli időjárási viszonyok következtében fenyegető 
veszélyhelyzetek megelőzésével és kezelésével összefüggő rendőri feladatok végrehajtásáról 4658

25/2016. (X. 6.) ORFK utasítás egyes ORFK utasításoknak a szervezeti változásokkal kapcsolatos módosításáról 4666

IV. Egyéb közlemények

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról 4696

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről 4711

A Miskolci Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása a Tiszaújváros székhelyű közjegyzői állás betöltésére 4713

Pályázati felhívás Karcag város közigazgatási területén menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási 
szerződés keretében történő ellátására a 2017. január 1-jétől 2019. december 31-ig terjedő időszakban 4716



4630	 H I V ATA L O S 	 É R T E S Í T Ő 	 • 	 2016.	évi	49.	szám	

I. Utasítások

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 28/2016. (X. 6.) MvM utasítása  
az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014–2021 időszakának munkacsoportjáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23.  § (4)  bekezdés c)  pontja és a  központi államigazgatási szervekről, valamint 
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 64. § (1) bekezdése alapján a következő utasítást 
adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. §  Ezen utasítás alkalmazásában:
1. Donor országok: Norvég Királyság, Izland és Liechtensteini Hercegség,
2. Nemzeti Kapcsolattartó: a Miniszterelnökség Nemzetközi Helyettes Államtitkára,
3. Program Megállapodás: az  EGT Finanszírozási Mechanizmus és a  Norvég Finanszírozási Mechanizmus 

2009–2014-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. § 67. pontja szerinti 
megállapodás.

2. § (1) A (2) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása érdekében a donor országok, valamint Magyarország között 
létrejött legutolsó Program Megállapodás aláírását követő napig létrehozom az  EGT és Norvég Finanszírozási 
Mechanizmusok 2014–2021 időszakának munkacsoportját (a továbbiakban: Munkacsoport).

 (2) A Munkacsoport feladata az  ügyrendben meghatározottak szerint a  Nemzeti Kapcsolattartó tevékenységének 
segítése annak érdekében, hogy Magyarország a  kormányzati fejlesztéspolitikai célokkal megegyezően a  donor 
országok által juttatott támogatásokat olyan területekre és célokra fordíthassa, amelyek hozzájárulnak a társadalom 
életszínvonalának folyamatos növeléséhez, összhangban álljanak az Európai Unió és a nemzetközi egyezmények által 
elvárt és meghatározott, a globalizáció hatásain keresztül megjelenő környezeti, szociális, egészségügyi, kulturális, 
oktatási, valamint infrastrukturális problémák és kihívások megoldásához a megfelelő nemzeti intézményrendszer 
meghatározásával.

 (3) A Munkacsoport a (2) bekezdésben meghatározott feladata ellátása során ügydöntő jogkörrel nem rendelkezik, célja 
a Nemzeti Kapcsolattartó tevékenységéből adódó feladatok segítése a bevont szervezetek szakmai tapasztalatainak 
felhasználása által.
A Munkacsoport működtetéséért és irányításáért a Nemzeti Kapcsolattartó a felelős.

2. A Munkacsoport szervezete és működése

3. § (1) A Munkacsoportnak a 2. § (2) bekezdésben meghatározott feladata körében
a) a támogatási területek kiválasztása,
b) a támogatási területekre szükséges forrásnagyság meghatározása,
c) a végrehajtásért felelős intézményrendszer meghatározása
tekintetében javaslattételi és véleményezési joga van.

 (2) A  Munkacsoport szakmai támogatást nyújt a  Nemzeti Kapcsolattartónak a  kétoldalú tárgyalásokon képviselendő 
álláspontjának kialakításához.

4. § (1) A Munkacsoport
a) elnökből,
b) javaslattételi joggal rendelkező állandó és az  elnök által a  Munkacsoport ülésére meghívott javaslattételi 

joggal rendelkező eseti tagokból, valamint
c) tanácskozási joggal rendelkező meghívottakból
áll.
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 (2) A Munkacsoport elnöke a Nemzeti Kapcsolattartó, aki írásban kijelölheti általános helyettesét a Miniszterelnökség 
kormánytisztviselői közül.

 (3) A  Munkacsoport a  kormányzati stratégia megvalósításában szerepet vállaló intézmények vezetői által delegált 
tisztségviselőkből áll. Az intézmények kijelölésére az elnök jogosult.

 (4) A (3) bekezdés szerint kijelölt intézmények egy állandó tagot, valamint egy póttagot delegálnak.
 (5) A Munkacsoport tagjai az adott szakterület álláspontjának képviseletére felhatalmazott személyek.
 (6) A Munkacsoport eseti tagjait a Munkacsoport elnöke kéri fel a Munkacsoport ülésén való részvételre.
 (7) A Munkacsoport elnöke, ha valamely napirendi pont megtárgyalása kapcsán szükségesnek tartja, további szakértőket 

hívhat meg, akik a meghatározott napirendi pontokkal kapcsolatban tanácskozási joggal vesznek részt a Munkacsoport 
ülésén.

 (8) A Munkacsoport munkáját a  titkár, valamint akadályoztatása esetén póttitkár (a továbbiakban: titkár) koordinálja, 
akiket a Nemzeti Kapcsolattartó a Miniszterelnökség Nemzetközi Helyettes Államtitkárság munkatársai közül jelöl ki.

 (9) A Munkacsoport tagjai díjazásban és költségtérítésben nem részesülnek.

5. § (1) A Munkacsoportot, valamint annak ülését az elnök, az elnök akadályoztatása esetén az elnök általános helyettese 
vezeti.

 (2) Az ülésen az állandó tagok és póttagok is részt vehetnek, azonban a póttag csak az állandó tag akadályoztatása esetén 
rendelkezik javaslattételi joggal.

 (3) A Munkacsoport munkáját adminisztratív feladatok ellátásával az elnök által kijelölt titkár segíti.

6. §  A Munkacsoport elnöke az utasítás hatálybalépését követő egy hónapon belüli időpontra alakuló ülést hív össze.

7. § (1) A  Munkacsoport működését az  ügyrend határozza meg, amely ügyrendet az  állandó tagok szavazatuk egyszerű 
többségével állapítanak meg. Az  ügyrendet az  elfogadásától számított 15 napon belül jóváhagyás céljából 
a Munkacsoport vezetője megküldi az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkárnak.

 (2) A Munkacsoport ülést tart, amelyet az ügyrendben meghatározott időszakonként, de legalább 3 havonta össze kell 
hívni. A Munkacsoport üléseit a Munkacsoport vezetője vezeti, aki felelős a feladatok végrehajtásának ellenőrzéséért.

 (3) A Munkacsoport üléséről jegyzőkönyv készül, amelyet a titkár vezet.
 (4) A Munkacsoport akkor határozatképes, ha az összes, javaslattételi joggal rendelkező tag legalább fele jelen van.
 (5) A Munkacsoport határozatait a jelen lévő, javaslattételi joggal rendelkező tagok szavazatának egyszerű többségével 

hozza meg. Szavazategyenlőség esetén a Munkacsoport vezetőjének a szavazata dönt.

3. Záró rendelkezések

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

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A belügyminiszter 26/2016. (X. 6.) BM utasítása  
a belügyminiszter irányítása alatt álló polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál alkalmazandó 
rendfokozati vizsgáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a rendvédelmi feladatokat ellátó 
szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 18. pont a) alpontjában, 
valamint 342.  § (1)  bekezdés g)  pontjában foglaltakra – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következő utasítást adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi 
Elemző Központ (a továbbiakban együtt: rendvédelmi feladatokat ellátó szerv) hivatásos állományának tagja 
(a továbbiakban: hivatásos állomány tagja) az ezen utasításban foglaltak szerint tesz rendfokozati vizsgát.

 (2) A  rendfokozati vizsga ágazati és a  szolgálati beosztáshoz kötődő ismereteket tartalmazó előmeneteli vizsga. 
A rendfokozati vizsga teljesítése 8 továbbképzési pontot ér.

2. §  Ezen utasítás alkalmazásában
1. rendészeti vizsgaközpont: a  rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állománya vonatkozásában 

a rendészeti továbbképzésért, vezetőképzésért és a rendfokozati vizsga végrehajtásáért felelős szervezet,
2. vizsgaszervező: a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervnek a  rendfokozati vizsga megszervezésére, 

lebonyolítására kijelölt szervezeti egysége vagy szervezeti eleme.

2. A rendfokozati vizsga teljesítésére kötelezettek, a rendfokozati vizsga típusai

3. § (1) A hivatásos állomány tagja rendfokozati vizsgát tesz
a) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 

XLII.  törvény (a továbbiakban: Hszt.) 121.  § (2)  bekezdése alapján a  magasabb rendfokozatba és az  ahhoz 
rendelt fizetési fokozatba történő előléptetés esedékessége esetén, ha a  magasabb rendfokozathoz 
rendfokozati vizsgát kell teljesíteni,

b) a Hszt. 122.  §-a alapján, ha magasabb besorolási kategóriába tartozó szolgálati beosztásba vagy vezetői 
beosztásba történő kinevezését tervezik, és az rendfokozati előmenetellel is jár,

c) a Hszt. 125. § (3) bekezdése alapján soron kívül eggyel magasabb rendfokozatba történő kinevezés, előléptetés 
esetén.

 (2) A  hivatásos állomány tagja önkéntes jelentkezés alapján teljesítheti a  következő, magasabb rendfokozati vizsgát 
az  előmenetelének elősegítésére, magasabb besorolási kategóriába tartozó szolgálati beosztásba vagy vezetői 
beosztásba történő kinevezhetősége érdekében.

 (3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a hivatásos állomány tagja a rendfokozati vizsgát a rendfokozatba 
előléptetést megelőző utolsó fizetési fokozatában, az  állományilletékes parancsnok írásbeli kötelezése alapján 
teljesíti. A rendfokozati vizsga a fizetési fokozat bármely évében teljesíthető, a teljesítés évéről a rendfokozati vizsgára 
kötelezett dönt.

 (4) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a hivatásos állomány tagja a kinevezését tervező munkáltatói 
jogkört gyakorló erre irányuló írásbeli kötelezése alapján teljesíti a rendfokozati vizsgát.

 (5) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a hivatásos állomány tagja a rendfokozati vizsgát utólag teljesíti, 
legkésőbb a magasabb rendfokozatba történő előléptetést követő egy éven belül. Az állományilletékes parancsnok 
a hivatásos állomány tagját az előléptetéskor írásban kötelezi a rendfokozati vizsga letételére.

 (6) Ha a  hivatásos állomány tagjának vezénylésére vagy vezénylésének megszüntetésére kerül sor, a  munkáltatói 
intézkedést megelőzően másik, a Hszt. 1. § (1) bekezdése szerinti szervnél teljesített rendfokozati vizsgát megismételni 
nem kell.
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4. §  A hivatásos állomány tagja
a) törzsőrmesteri vagy főtörzsőrmesteri rendfokozatba előléptetés esetén tiszthelyettesi,
b) zászlósi, törzszászlósi vagy főtörzszászlósi rendfokozatba előléptetés esetén zászlósi,
c) főhadnagyi vagy századosi rendfokozatba előléptetés esetén tiszti,
d) őrnagyi vagy alezredesi rendfokozatba előléptetés esetén főtiszti
rendfokozati vizsga teljesítésére köteles.

5. § (1) Mentesül a rendfokozati vizsga letétele alól, aki
a) rendészeti szakvizsgával rendelkezik – vagy annak letétele alól a rendészeti szakvizsgára vonatkozó szabályok 

szerint mentesül – és rendészeti szakvizsgához kötött szolgálati beosztásban teljesít szolgálatot,
b) címzetes rendfokozattal rendelkezik, illetve
c) alacsonyabb rendfokozattal járó szolgálati beosztásba helyezést követően újra magasabb rendfokozatba kerül, 

de az ehhez tartozó vagy magasabb rendfokozati vizsgát korábban már teljesítette.
 (2) Nem kell rendfokozati vizsgát tenni hivatásos szolgálati jogviszony létesítése esetén, továbbá az  első tiszti 

rendfokozatba történő kinevezéskor.

3. A rendfokozati vizsga követelményrendszere és tárgykörei

6. § (1) A hivatásos állomány tagja a rendfokozati vizsgát a rendfokozati vizsgára jelentkezéskor meghatározott ismeretanyag 
és az annak megfelelően kidolgozott és közzétett vizsgakérdéssor alapján teljesíti.

 (2) A rendfokozati vizsga
a) tiszthelyettesi és zászlósi rendfokozati vizsga esetében különös részből,
b) tiszti és főtiszti rendfokozati vizsga esetében általános és különös részből
áll. A rendfokozati vizsga követelményeit az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) A rendfokozati vizsga általános része a hivatásos állomány tagja által elsajátítandó közszolgálati és ágazati ismereteket 
tartalmazza.

 (4) A rendfokozati vizsga különös része két elkülönült ismeretanyagból áll, amelyek
a) az adott rendvédelmi feladatokat ellátó szervhez kötődő általános ismereteket, valamint
b) az egyes szolgálati beosztásokhoz kötődő szakmaspecifikus ismereteket
tartalmazzák.

7. § (1) A 4. § a)–d) pontja szerinti rendfokozati vizsgák részletes követelményrendszerét és a követelményrendszeren alapuló 
felkészítő tananyagot a rendvédelmi feladatokat ellátó szervet irányító miniszter (a továbbiakban: miniszter) hagyja 
jóvá.

 (2) A  követelményrendszer és a  felkészítő tananyag kidolgozásáért a  rendészeti vizsgaközpont felelős. A  rendészeti 
vizsgaközpont felkérése alapján a  felkészítő tananyag kidolgozásában a  rendvédelmi feladatokat ellátó szerv 
és – a gyakorlati, szakmai szempontú megközelítés érvényre juttatása érdekében – a Magyar Rendvédelmi Kar által 
delegált tananyagszerzők működnek közre. A követelményrendszer és a felkészítő tananyag kidolgozott tervezetét 
a  rendvédelmi feladatokat ellátó szerv, a  Magyar Rendvédelmi Kar és a  Belügyi Továbbképzési Kollégium 
véleményezheti, a  véleményezésre a  rendészeti vizsgaközpont megkeresése alapján, legalább 8 napos határidő 
biztosításával kerül sor.

 (3) A  követelményrendszert és a  felkészítő tananyagot folyamatosan, de legalább kétévente felül kell vizsgálni, és 
a  tárgyévet megelőző év november 30-áig a  rendvédelmi feladatokat ellátó szerv által meghatározott módon 
a vizsgázók részére megismerhetővé kell tenni.

4. Vizsgaidőpontok és felkészülés a rendfokozati vizsgára

8. § (1) A vizsgaszervező évente legalább három alkalommal biztosít lehetőséget rendfokozati vizsga letételére. A rendfokozati 
vizsgákat úgy kell megszervezni, hogy január–április, május–augusztus, valamint szeptember–december közötti 
időszakokban legalább egy-egy vizsgalehetőséget kell biztosítani.

 (2) A hivatásos állomány tagja az egyéni továbbképzési tervében köteles szerepeltetni a tárgyévre tervezett rendfokozati 
vizsgát. Az  éves intézményi továbbképzési terv alapján a  vizsgaszervező kitűzi a  tárgyévre a  rendfokozati vizsga 
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időpontjait, és azokat az éves intézményi továbbképzési terv jóváhagyásával egyidejűleg a rendészeti vizsgaközpont 
részére továbbítja. A rendészeti vizsgaközpont a rendfokozati vizsgák kitűzött időpontjait 15 napon belül rögzíti és 
közzéteszi a Rendészeti Vezetőképzési, Továbbképzési és Vizsgaportál (a továbbiakban: RVTV) informatikai felületén 
a (4) bekezdésben szereplő előírásokra figyelemmel.

 (3) Rendfokozati vizsgát a hivatali munkarend szerinti munkanapra kell szervezni.
 (4) Az  Alkotmányvédelmi Hivatal és a  Terrorelhárítási Információs és  Bűnügyi Elemző Központ hivatásos állománya 

vonatkozásában a hivatásos állomány tagja adatainak védelme érdekében az RVTV informatikai felületén a hivatásos 
állomány tagjának természetes személyazonosító adatai nem kerülnek rögzítésre. A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 
az RVTV informatikai felülete helyett a rendészeti vizsgaközpont által biztosított offline informatikai felületet használja, 
az  ezen utasításnak az  RVTV informatikai felületére vonatkozó rendelkezéseit a  Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 
vonatkozásában ennek megfelelően kell alkalmazni.

9. § (1) A rendfokozati vizsgára a hivatásos állomány tagja a megismerhetővé tett felkészítő tananyag alapján, önállóan vagy 
a vizsgaszervező által szervezett csoportos felkészítésen készül fel. A csoportos felkészítés időtartama 4–6 óra lehet. 
A  csoportos felkészítés időtartamára a  Hszt. 105.  § (1)  bekezdés h)  pontjára tekintettel szolgálatmentességet kell 
biztosítani, az egyéni felkészülésre szolgálatmentesség nem jár.

 (2) A vizsgaszervező évente legalább három alkalommal szervezi meg a csoportos felkészítést és biztosít konzultációs 
lehetőséget. A csoportos felkészítésen a hivatásos állomány rendfokozati vizsgán részt vevő tagja (a továbbiakban: 
vizsgázó) részvétele önkéntes.

 (3) A csoportos felkészítést a rendfokozati vizsga napját megelőző 30–45 napra kell szervezni úgy, hogy annak időpontja 
a hivatali munkarend szerinti munkanapra essen. A hivatásos állomány tagja a rendfokozati vizsgára jelentkezéssel 
egyidejűleg jelzi, ha csoportos felkészítésen szándékozik részt venni. A  csoportos felkészítés időpontjáról ezzel 
egyidejűleg a vizsgaszervező tájékoztatja a hivatásos állomány tagját.

5. Jelentkezés a rendfokozati vizsgára

10. § (1) A rendfokozati vizsgára a munkáltató kötelezése alapján vagy önkéntesen lehet jelentkezni.
 (2) Önkéntes jelentkezés esetén a rendfokozati vizsga letétele alól mentesítés nem adható.
 (3) A  hivatásos állomány tagja a  választott vizsgaidőpontot megelőző legalább 60 nappal jelzi a  vizsgaszervezőnek 

a vizsgázási szándékát.
 (4) A vizsgázót a vizsgaszervező jelentkezteti a rendfokozati vizsgára az RVTV informatikai felületén a vizsgaidőpontot 

megelőző legalább 45 nappal.
 (5) A  jelentkeztetést követő 5 napon belül a  vizsgázó az  RVTV informatikai felületén automatikus értesítést kap 

a jelentkeztetésről és a rendfokozati vizsga időpontjáról. Az automatikus értesítés tartalmazza a rendfokozati vizsga 
követelményrendszerének, valamint a felkészítő tananyagnak az elektronikus vagy más módon történő elérhetőségét.

11. § (1) A  rendfokozati vizsgákat úgy kell megszervezni, hogy a  vizsgázó lehetőség szerint a  szolgálatteljesítési helyén 
vizsgázhasson.

 (2) Az átrendelt vagy a más, a Hszt. 1. § (1) bekezdése szerinti szervhez vezényelt az átrendelés, vezénylés helye szerint 
teljesíti a rendfokozati vizsgát. A Hszt. 1. § (1) bekezdése szerinti szerven kívüli szervhez vezényelt annál a szervnél 
teljesíti a rendfokozati vizsgát, amelynek a rendelkezési állományába tartozik.

6. Halasztás

12. § (1) A  vizsgázó legkésőbb a  rendfokozati vizsgát megelőző 15 nappal benyújtott kérelmére a  rendfokozati vizsgát 
a vizsgaszervező elhalasztja.

 (2) Ha a vizsgázó halasztási kérelem nélkül nem jelenik meg a rendfokozati vizsgán, a vizsgaidőpontot követő 5 napon 
belül igazolással élhet. Ebben az esetben a halasztásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

 (3) Halasztott rendfokozati vizsga esetén a vizsgázónak a rendfokozati vizsgára jelentkezés szabályai szerint ismételten 
jelentkeznie kell, úgy, hogy a  halasztott rendfokozati vizsgát az  eredeti vizsgaidőpontot követő fél éven belül 
teljesíthesse.
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 (4) A  halasztott rendfokozati vizsgát a  rendfokozati vizsga letételére megállapított új időpontban érvényes 
vizsgakövetelmények alapján kell teljesíteni, az általános szabályok alkalmazásával.

 (5) A csoportos felkészítésen való részvétel halasztására az (1)–(3) bekezdést megfelelően alkalmazni kell.

7. A rendfokozati vizsga rendje

13. § (1) A  rendfokozati vizsgát háromtagú vizsgabizottság (a továbbiakban: vizsgabizottság) előtt, a  vizsgaszervező által 
meghatározott helyen és időben, szóbeli vizsga keretében kell teljesíteni.

 (2) A rendfokozati vizsga rendjéért, a vizsgaszabályzat betartásáért a vizsgabizottság elnöke a felelős. A vizsgabizottság 
munkáját a vizsgaszervező által megbízott jegyző segíti. A vizsgajegyzőkönyvet a jegyző vezeti.

14. §  A vizsgázó részére a rendfokozati vizsga napjára a Hszt. 105. § (1) bekezdés h) pontjára tekintettel szolgálatmentességet 
kell biztosítani.

15. § (1) A vizsgabizottság a rendfokozati vizsga eredményét vizsgarészenként, százalékban határozza meg, és azt megfelelt 
vagy nem megfelelt minősítéssel látja el. A megfelelt minősítéshez legalább 60%-os eredmény szükséges.

 (2) A  tiszthelyettesi, zászlósi rendfokozati vizsga esetében a  különös rész minősítése adja a  rendfokozati vizsga 
eredményét is. A  főtiszti, tiszti rendfokozati vizsga mindkét vizsgarészének teljesítése esetén a  vizsgabizottság 
megállapítja a  rendfokozati vizsga eredményét. A  vizsgarészek összesített eredménye alapján a  vizsgabizottság 
a rendfokozati vizsgát megfeleltre vagy nem megfeleltre minősíti.

16. § (1) Ha a vizsgázó valamely vizsgarészt nem vagy nem megfeleltre teljesítette, megismételheti a vizsgarészt. A rendfokozati 
vizsga minősítésénél a megismételt vizsgarész értékelését kell figyelembe venni.

 (2) Megismételt rendfokozati vizsga esetén a vizsgázónak a rendfokozati vizsgára jelentkezés szabályai szerint ismételten 
jelentkeznie kell úgy, hogy a  megismételt rendfokozati vizsgát az  eredeti vizsgaidőpontot követő fél éven belül 
teljesíthesse.

 (3) A  megismételt rendfokozati vizsgát a  rendfokozati vizsga letételére megállapított új időpontban érvényes 
vizsgakövetelmények alapján kell teljesíteni, az általános szabályok alkalmazásával.

17. § (1) A vizsgaszervező a vizsgázó kérésére a rendfokozati vizsga eredményének közzétételét követő 5 munkanapon belül 
lehetőséget biztosít a  vizsgajegyzőkönyv megtekintésére. Ezen határidő lejártát követően a  vizsgázó 
a vizsgajegyzőkönyvet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
13. alcímében foglalt általános szabályok szerint tekintheti meg.

 (2) A  rendfokozati vizsga lebonyolítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozva a  vizsgázó írásban panasszal 
élhet a rendészeti vizsgaközpont vezetőjénél a panaszra okot adó esemény vagy cselekmény bekövetkeztéről való 
tudomásszerzéstől számított 8 munkanapon belül.

 (3) A  rendészeti vizsgaközpont vezetője a  panaszt 15 munkanapon belül, indokolt határozattal bírálja el. A  határozat 
ellen a  kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül a  miniszterhez fellebbezésnek van helye. A  miniszter 
a fellebbezés tárgyában 30 napon belül dönt. A miniszter döntésével szemben további jogorvoslatnak helye nincs.

 (4) A panaszra okot adó esemény vagy cselekmény bekövetkeztétől számított 3 hónapon túl panasz nem nyújtható be.

18. § (1) Eredményes rendfokozati vizsga esetén a  rendészeti vizsgaközpont a  vizsgázó számára – a  vizsgajegyzőkönyv 
alapján – a vizsgaidőpontot követő 5 munkanapon belül elektronikus bizonyítványt állít ki. A bizonyítványt a vizsgázó, 
a vizsgaszervező és a személyi anyaggyűjtőben történő elhelyezés céljából a humánigazgatási szakszolgálat az RVTV 
informatikai felületén keresztül töltheti le. A  Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos állománya esetében 
a bizonyítványt a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat állítja ki a részére biztosított offline rendszer használatával.

 (2) A  kiállított bizonyítványokról a  rendészeti vizsgaközpont elektronikus nyilvántartást vezet, továbbá gondoskodik 
az elektronikus nyilvántartás archiválásáról.
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8. A rendfokozati vizsga során közreműködő szervek

19. § (1) A vizsgaszervező a rendfokozati vizsga szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatai keretében különösen
a) megtervezi a rendfokozati vizsgák időpontjait,
b) csoportos felkészítéseket szervez,
c) a rendfokozati vizsgával kapcsolatos adatszolgáltatást teljesít a rendészeti vizsgaközpont felé,
d) a rendészeti vizsgaközponttal együttműködve biztosítja a rendfokozati vizsga személyi és tárgyi feltételeit.

 (2) A vizsgaszervezőt az országos parancsnok jelöli ki. Vizsgaszervezőként kijelölhető a rendvédelmi feladatokat ellátó 
szerv egy szervezeti eleme vagy egy másik, a képzési feladatok ellátására létrehozott szervezeti egysége is.

20. § (1) A rendfokozati vizsgáztatás rendszerének működtetésével kapcsolatos feladatokat a rendészeti vizsgaközpont látja el. 
E feladata keretében különösen
a) biztosítja a  rendfokozati vizsgák lebonyolításához szükséges informatikai-technikai feltételeket, jóváhagyja, 

valamint folyamatosan, de legalább kétévente felülvizsgálja a kérdéssort, valamint a rendvédelmi feladatokat 
ellátó szervek bevonásával a követelményrendszert és a felkészítő tananyagot,

b) ellenőrzi a rendfokozati vizsgákhoz szükséges körülményeket,
c) a rendfokozati vizsgákról jegyzőkönyvet és nyilvántartást vezet,
d) a rendfokozati vizsgákról statisztikai célú összesítést készít.

 (2) A rendészeti vizsgaközpont vezetője a miniszter jóváhagyását követően kiadja a vizsgaszabályzatot, melyet az RVTV 
informatikai felületén közzé kell tenni. A vizsgaszabályzat tartalmazza a csoportos felkészítés és a rendfokozati vizsgák 
megszervezésének részletes eljárási szabályait, a vizsgajegyzőkönyvekről és a vizsgaokmányokról szóló iratmintákat.

 (3) A  rendészeti vizsgaközpont vezetője által kijelölt, megbízólevéllel rendelkező személy jogosult ellenőrizni 
a rendfokozati vizsga lebonyolításával kapcsolatos szabályok betartását. Az ellenőrzésre kijelölt személy a rendfokozati 
vizsgán jelen lehet, és a rendfokozati vizsga menetét megfigyelheti, továbbá az iratokba betekinthet.

21. §  A Belügyi Továbbképzési Kollégium meghatározza a rendfokozati vizsga minőségügyi követelményeit, módszertani 
irányelveit.

9. A vizsgabizottság

22. § (1) A  vizsgabizottság elnökét a  rendészeti vizsgaközpont, a  további tagok közül egy tagját a  humánigazgatási 
szakszolgálat, egy tagját a vizsgázó állományilletékes parancsnoka jelöli ki.

 (2) A vizsgabizottság tagja
a) tiszthelyettesi, zászlósi rendfokozati vizsga tekintetében a  hivatásos állomány legalább tiszti rendfokozati 

állománycsoportba tartozó és legalább 10 évi tényleges szolgálati idővel rendelkező tagja,
b) tiszti rendfokozati vizsga tekintetében a  hivatásos állomány legalább alezredesi rendfokozattal és legalább 

10 év tényleges szolgálati idővel rendelkező hivatásos tagja,
c) főtiszti rendfokozati vizsga tekintetében a  hivatásos állomány legalább 15 évi tényleges szolgálati idővel 

rendelkező, vezetői besorolási osztályba tartozó tagja
lehet.

 (3) A vizsgabizottság tagjának csak olyan személy jelölhető, aki nemzetbiztonsági ellenőrzéssel rendelkezik.

23. § (1) A vizsgabizottság elnöke, tagjai és a jegyző nem működhet közre a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozójának, 
valamint a vele közvetlen alá- vagy fölérendeltségi viszonyban állónak a vizsgáztatásában, továbbá olyan esetekben, 
amelyekben tőle az  elfogulatlan vizsgáztatás egyébként nem várható el. A  rendfokozati vizsgán közreműködő 
személy az  összeférhetetlenségről a  rendfokozati vizsga megkezdése előtt haladéktalanul tájékoztatja 
a vizsgaszervezőt.

 (2) Az elfogultságot a vizsgázó is bejelentheti. A bejelentésre a 17. § (2) bekezdése szerinti panaszban van lehetőség, 
az elfogultságra okot adó körülmények és tények részletes kifejtésével.

 (3) Az (1) bekezdés megsértésével lefolytatott rendfokozati vizsga eredményét meg kell semmisíteni.
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10. A rendfokozati vizsga finanszírozása

24. § (1) A  rendfokozati vizsga során felmerülő utazási, szállás- és étkezési költségeket a  rendfokozati vizsgára kötelezett 
vizsgázót foglalkoztató szerv a költségvetéséből biztosítja.

 (2) A rendfokozati vizsga önkéntes letétele esetén a vizsgázó vizsgadíjat köteles fizetni, amelynek összege a rendvédelmi 
illetményalap összegének 15%-a. A rendfokozati vizsga során felmerülő utazási, szállás- és étkezési költség az önként 
jelentkező vizsgázót terheli.

25. §  A megismételt rendfokozati vizsga díja a vizsgázót terheli, amelynek mértéke a rendvédelmi illetményalap összegének 
15%-a. A megismételt rendfokozati vizsga során felmerülő utazási, szállás- és étkezési költség a vizsgázót terheli.

26. § (1) A rendfokozati vizsga halasztása – az első halasztás kivételével – díjköteles. A halasztás díja a rendvédelmi illetményalap 
összegének 7,5%-a, amelynek megfizetésére a vizsgázó köteles.

 (2) Az  (1)  bekezdésben foglaltaktól eltérően a  rendfokozati vizsgára kötelezett vizsgázó esetében a  halasztás díja 
a  munkáltatót – vezényeltek, átrendeltek esetében a  vezénylés, átrendelés helye szerinti szervet – terheli, ha 
a halasztásra a munkáltató érdekkörében felmerült okból került sor. Ha a halasztásra a rendfokozati vizsgára kötelezett 
vizsgázó érdekkörében felmerült, de neki fel nem róható okból került sor, a halasztás díját a munkáltató – vezényeltek, 
átrendeltek esetében a vezénylés, átrendelés helye szerinti szerv – saját költségvetése terhére átvállalhatja.

27. §  A vizsgadíjat, halasztott és megismételt rendfokozati vizsga díját a vizsgaszervező részére kell megfizetni.

28. §  A csoportos felkészítést végző előadó, a  vizsgabizottság elnöke, tagjai és a  jegyző e  tevékenységüket szolgálati 
feladatként látják el, tevékenységükért külön díjazás nem illeti meg őket.

11. Záró rendelkezések

29. §  Ez az utasítás a közzétételét követő harmadik napon lép hatályba.

30. §  A rendészeti vizsgaközpont a  követelményrendszert és a  felkészítő tananyagot első alkalommal legkésőbb 
2016.  október 20-ig terjeszti fel a  miniszternek jóváhagyásra. A  miniszter által jóváhagyott követelményrendszert 
és  felkészítő tananyagot a  rendvédelmi feladatokat ellátó szerv által meghatározott módon legkésőbb 
2016. október 28-ig kell megismerhetővé tenni.

31. § (1) A  rendfokozati vizsga letételére 2016. évben kötelezettet a  munkáltató – vezényeltek, átrendeltek esetében 
a vezénylés vagy átrendelés helye szerinti szerv – az ezen utasítás hatálybalépését követő 8 napon belül, de legkésőbb 
2016. október 20-ig tájékoztatja a vizsgakötelezettségéről és a teljesítés határidejéről vagy arról, ha a rendfokozati 
vizsga letételének kötelezettsége alól mentesül.

 (2) A 2016-ban kitűzött csoportos felkészítések és rendfokozati vizsgák időpontját legkésőbb 2016. október 20-ig kell 
meghatározni, és a vizsgaidőpontokat ezt követően 5 napon belül az RVTV informatikai felületén rögzíteni kell.

 (3) A 2016. évben rendfokozati vizsga letételére kötelezett legkésőbb 2016. október 28-ig köteles a 10. §-ban foglaltak 
szerint jelentkezni a  rendfokozati vizsgára, amely alapján a  vizsgaszervező az  RVTV informatikai felületén 
haladéktalanul jelentkezteti a  rendfokozati vizsgára. Ebben az  esetben a  10.  §-ban megjelölt 60, illetve 45 napos 
határidő követelményét nem kell betartani. Ha a  rendfokozati vizsgára kötelezett határidőben nem nyilatkozik 
a rendfokozati vizsga választott időpontjáról, a vizsgaszervező által kijelölt időpontra kell jelentkeztetni őt, a 10. §-ban 
foglaltaktól eltérően a rendfokozati vizsgát megelőző legalább 20 nappal.

32. §  A 2018. január 1-jei előresorolásra tekintettel 2017. évben rendfokozati vizsga letételére kötelezetteket a munkáltató 
– vezényeltek, átrendeltek esetében a vezénylés vagy átrendelés helye szerinti szerv – legkésőbb 2016. december 
31-ig írásban
a) kötelezi a rendfokozati vizsga letételére, egyben tájékoztatja a teljesítés határidejéről, vagy
b) tájékoztatja arról, ha a rendfokozati vizsga letételének kötelezettsége alól mentesül.
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33. §  A 8. § (4) bekezdésében és a 18. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően 2017. december 31-ig a Nemzetbiztonsági 
Szakszolgálat az offline informatikai felület helyett papíralapú iratkezelést és a statisztikai adatok gyűjtése érdekében 
elkülönített elektronikus nyilvántartást alkalmaz a rendfokozati vizsgák vonatkozásában.

34. §  Az Alkotmányvédelmi Hivatal és a  Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos szolgálati beosztásairól és 
a betöltésükhöz szükséges követelményekről, valamint az idegennyelv-tudási pótlék és az egyéb pótlékok szabályairól 
szóló 13/2015. (VI. 19.) BM utasítás a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A.  § Az  1996. szeptember 1-jét követően a  polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál megszerzett szakmai 
végzettség a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 
XLII. törvény 130. § (1) bekezdése szerinti rendészeti alapvizsgával egyenértékűnek minősül.”

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet a 26/2016. (X. 6.) BM utasításhoz

A rendfokozati vizsga követelményrendszere

A B C D E

1.

RENDVÉDELMI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERV

ÁLTALÁNOS RÉSZ

KÜLÖNÖS RÉSZ

2.
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervhez 

kötődő általános ismeretek
Szakterületi ismeretek

3.
főtiszti és tiszti 

rendfokozati vizsga

zászlósi és tiszthelyettesi 

rendfokozati vizsga

főtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyettesi 

rendfokozati vizsga

főtiszti, tiszti, zászlósi 

és tiszthelyettesi rendfokozati 

vizsga

4. Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Közszolgálati 
és belügyi ágazati 

ismeretek

nincs 
általános rész

általános titkosszolgálati ismeretek Szakterületi ismeretek

5. Alkotmányvédelmi Hivatal általános titkosszolgálati ismeretek Szakterületi ismeretek

6. Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ általános titkosszolgálati ismeretek Szakterületi ismeretek

I. Vizsgakérdések:
I.1. Általános rész: 30 szóbeli vizsgakérdés állománycsoportonként (tiszt, főtiszt), az általános részből vizsgázó egy tételt húz
I.2. Különös rész: a különös részből vizsgázó egy-egy tételt húz az „A” és a „B” tételsorból is
a) 30 szóbeli, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervhez kötődő általános ismeretek vizsgakérdés állománycsoportonként (tiszthelyettes, zászlós, tiszt, főtiszt) („A” tételsor)
b) 30 szóbeli, szakmai ismeretek vizsgakérdés állománycsoportonként (tiszthelyettes, zászlós, tiszt, főtiszt) („B” tételsor)

II. A  követelményrendszer a  4.  § a)–d)  pontjában megjelölt négy rendfokozati vizsgára differenciáltan kerül kialakításra. A  tiszthelyettesi és a  zászlósi rendfokozati vizsga 
követelményrendszerének és a felkészítő tananyagnak a kialakításakor a hangsúlyt a mindennapi szolgálatellátás során jelentkező és elvárt gyakorlati ismeretek számonkérésére 
kell helyezni.
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III. Általános elvárások
A vizsgázó a beosztási szintjéhez és viselt, illetve elérendő rendfokozatának megfelelő szinten
a) legyen tájékozott Magyarország alkotmányos intézményeiről, alkotmányos alapelvekről, legyen tisztában 

az alapvető jogokkal és azok érvényesítésének szabályaival, ismerje a rendvédelmi feladatokat ellátó szervekkel 
együttműködő közigazgatási (és igazságszolgáltatási) szervek tevékenységét és felépítését, legyen tájékozott 
Magyarország társadalmi, közéleti, gazdasági folyamataiban, valamint az európai uniós tagsággal összefüggő 
Magyarországot érintő kérdésekben;

b) ismerje a  rendvédelem szervezeti, működési (funkcionális) előzményeit, történetét, ismerje a  rendvédelmi 
feladatokat ellátó szerv és a  miniszter által vezetett minisztérium feladatait, szervezetét és működését, 
az ezeket meghatározó jogszabályokat és egyéb normákat;

c) ismerje a  betöltött vagy betölteni tervezett szolgálati beosztáshoz kapcsolódó jogszabályokat, egyéb 
normákat, szakmai szabályokat és követelményeket, rendelkezzen a  szakterület ellátásához szükséges 
felkészültséggel, a beosztási szintjének megfelelő rendvédelmi erőforrás-gazdálkodási ismeretekkel;

d) ismerje a hivatásos szolgálati jogviszony alapvető elemeit és szabályait (jogok és kötelezettségek), valamint 
hivatásos állománnyal szemben érvényesülő magatartási és etikai szabályokat;

e) kommunikáljon, a  vizsgázó megjelenése a  kommunikációjának kulturáltsága erősítse a  rendvédelmi 
feladatokat ellátó szervbe vetett közbizalmat, a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv és a rendfokozat tekintélyét.

IV. A rendfokozati vizsga általános részének követelményrendszere
1. Államszervezeti, közszolgálati és társadalmi ismeretek
a) Államszervezeti és közszolgálati ismeretek: Magyarország államszervezeti berendezkedésének és 

intézményrendszerének, az  alapvető jogoknak az  ismerete, a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervvel 
együttműködő állami és önkormányzati szervek és civil szervezetek feladatai, működése; az  Európai Unió 
intézményei és Magyarország kapcsolata az uniós intézményekkel

b) Magyarország társadalmi és gazdasági folyamatai: Magyarország társadalmi rétegződése (nem, kor, életmód, 
kisebbségek stb. szerint), különös tekintettel a  szolgálati hely szerinti területre, Magyarország gazdasági 
infrastruktúrája (közszolgáltatások, pénzügyi és bankrendszer, oktatási rendszer, civil szervezetek)

2. A miniszter feladat- és hatáskörének ismertetése
3. A  miniszter által vezetett minisztérium szervezeti felépítése, államtitkárságok, helyettes államtitkárságok 
bemutatása, a miniszter irányítása alá tartozó szervek rendszere
4. A miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek, illetve feladatainak rövid ismertetése
5. A rendészet nemzetközi aspektusai

V. A rendfokozati vizsga különös részének követelményrendszere
1. Általános rendészeti ismeretek és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek működése:
a) rendvédelmi, rendészettörténeti ismeretek, a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv alapvető feladatai, azokat 

meghatározó szabályok, tevékenységi formák
b) a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek belső igazgatása, működése (ügyviteli rendszerek, adatvédelmi 

szabályok, informatikai rendszerek, szolgálati rendszerek, irányítási rendszerek ismerete)
c) együttműködés a  társ-rendvédelmi feladatokat ellátó szervekkel, közigazgatási, ügyészségi és 

igazságszolgáltatási szervekkel, önkormányzatokkal, támogató civil szervezetekkel
2. Szakmai szolgálati ismeretek: a  szolgálati beosztás szerinti szakterület szakmai szabályai (eljárási és anyagi jogi 
szabályok, módszerek, metodikák, technikai eszközök ismerete és anyagismeret stb.), jogok és kötelezettségek 
rendszere
3. Szolgálati jog és etika: a  hivatásos szolgálati jogviszony alapvető szabályai, jogok és kötelezettségek rendszere, 
valamint a hivatásos állomány tagjával szemben – rendfokozatához és szolgálati beosztásához igazodó – magatartási 
és etikai szabályok, ideértve az integritás és korrupció kérdéskörét is
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A nemzetgazdasági miniszter 16/2016. (X. 6.) NGM utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről

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

1. §  A  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 
XLIII.  törvény 38.  § (2)  bekezdése alapján 2016. október 1. napjától 2017. március 31. napjáig terjedő időtartamra 
a Jedlik Ányos terv végrehajtásához kapcsolódóan Zalaegerszegen létrehozásra kerülő önvezető járművek járműipari 
tesztpályájának megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátására Vigh László urat miniszteri biztossá nevezem ki.

2. §  A miniszteri biztos az 1. § szerinti feladatkörében:
a) kapcsolatot tart a járműipari tesztpályát üzemeltető gazdasági társasággal,
b) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökének bevonásával megvizsgálja az uniós fejlesztési 

források bevonásának lehetőségét,
c) részt vesz az  autonóm gépjárművekre vonatkozó jogszabályi háttér megteremtésével kapcsolatos 

feladatokban.

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

4. §  A miniszteri biztos tevékenységét titkárság nem segíti.

5. §  A miniszteri biztos az 1–2. § szerinti feladatköre ellátásáért díjazásban és juttatásban nem részesül.

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

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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A nemzetgazdasági miniszter 17/2016. (X. 6.) NGM utasítása  
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2015. (XII. 30.) NGM utasítás 
módosításáról

A központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 
73.  §  (1)  bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva – figyelemmel a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 
23.  §  (4)  bekezdés c)  pontjára és az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
13. § (1) bekezdésében foglaltakra – a következő utasítást adom ki:

1. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2015. (XII. 30.) NGM utasítás 1. melléklete 
(a továbbiakban: SZMSZ) az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 17/2016. (X. 6.) NGM utasításhoz

1. §  Az SZMSZ 11. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az igazgatóság)
„e) elvégzi a kockázatelemzési feladatokat,”

2. §  Az SZMSZ 11. § k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az igazgatóság)
„k) meghatározott NAV szervek irányába végzi a tervezési és elemzési feladatokat, valamint ellátja az EKAER ügyeleti 
feladatokat.”

3. §  Az SZMSZ 12. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
(A Fellebbviteli Igazgatóság)
„c) ellátja a 11. § g)–j) pontjában meghatározott feladatokat.”

4. §  Az SZMSZ 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § Az Informatikai Intézet
a) feladatkörébe tartozik a  NAV szakmai tevékenységét támogató informatikai rendszerek szakmai és felhasználói 
igények alapján történő tervezése, fejlesztése, karbantartása, valamint – a Pillér Pénzügyi és Számítástechnikai Kft. 
(a továbbiakban: Pillér Kft.) által végzett központi üzemeltetési feladatokon kívüli – üzemeltetése,
b) adatfeldolgozásokat végez, és adatszolgáltatásokat teljesít,
c) az adózói folyószámla-vezetéshez szükséges pénzforgalmat nyilvántartja és könyveli, valamint a  központi 
költségvetés intézményeivel az államháztartási számlákhoz kapcsolódó pénzforgalmat bonyolítja,
d) vezeti a kapcsolódó informatikai célú hardver- és szoftvernyilvántartásokat,
e) minőségbiztosítási feladatokat lát el,
f ) ellátja a területi informatikai infrastruktúra felügyeletét és üzemeltetését,
g) fejleszti és működteti a NAV telekommunikációs hálózatát, és vezeti a kapcsolódó nyilvántartást,
h) tervezi és felügyeli – a központi (Hungária krt., Lajos utca, Kiscelli utca) géptermek kivételével – a számítógéptermek 
erősáramú ellátását, klíma- és tűzvédelmi rendszereit,
i) ellátja – a Pillér Kft. által üzemeltetett eszközök kivételével – az informatikai eszközök menedzselésével (üzembe 
helyezés, kivonás dokumentálás) kapcsolatos feladatokat,
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j) ellátja az  informatikai szolgáltatási folyamatokhoz kapcsolódó fejlesztési, mérési, felülvizsgálati, valamint 
hatékonyság- és minőségelemzési feladatokat, melyhez a  szükséges szolgáltatásfelügyeleti és informatikai 
eszközrendszert tervezi, fejleszti és üzemelteti,
k) felhasználótámogatási és oktatási feladatokat végez,
l) ellátja az  alkalmazásfejlesztési megrendelések kapcsolatkezelési feladatait, a  folyamat kezeléséhez szükséges 
informatikai eszközrendszert tervezi, fejleszti és működteti,
m) ellátja a  NAV Általános Tájékoztató, valamint Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszerének üzemeltetési és 
technikai segítségnyújtási feladatait,
n) ellátja a napi interoperabilitási feladatokat az Európai Bizottság Adózás és Vámunió Főigazgatóságával, valamint 
a Tagállamok azonos feladatokat ellátó interoperabilitási egységeivel,
o) biztosítja az Európai Unióban működő 3. szintű Helpdesk felépítésben a kötelezően működtetendő 1. és 2. szintű 
nemzetközi Helpdesk szolgáltatást a tagállamok hasonló feladatokat ellátó szervezeti egységei, valamint az ügyfelek 
és az Európai Unió által működtetett 3. szintű Helpdesk irányába,
p) feldolgozza az  informatikai beszerzésekre és szolgáltatásokra vonatkozó szakmai és felhasználói igényeket, 
előkészíti az informatikai szakmai döntéshozatalhoz szükséges dokumentumokat,
q) végzi az informatikai beszerzések és szolgáltatási szerződések szakmai előkészítésével kapcsolatos feladatokat,
r) kapcsolatot tart a Pillér Kft.-vel,
s) informatikai szakmai kapcsolatot tart a Bűnügyi Főigazgatósággal,
t) ellátja a 11. § g)–j) pontjában meghatározott feladatokat.”

5. §  Az SZMSZ 16. §-a a következő k) ponttal egészül ki:
(A Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet)
„k) ellátja a 11. § g)–j) pontjában meghatározott feladatokat.”

6. §  Az SZMSZ 17. §-a a következő d)–g) pontokkal egészül ki:
(A Gazdasági Ellátó Igazgatóság végzi a  NAV, mint költségvetési szerv gazdálkodással kapcsolatos feladatait, melynek 
keretében)
„d) ellátja a hitelezői feladatokat a NAV mint költségvetési szerv javára megítélt perköltségek vagy egyéb jogcímen 
megítélt igények tekintetében, továbbá az általa megfizetett közzétételi költségtérítés és nyilvántartásba vételi díj 
érvényesítése körében a csőd- és a felszámolási eljárásban,
e) fejleszti és üzemelteti a NAV nyomdai szolgáltatásait,
f ) ellátja a saját tevékenységéhez kapcsolódó, valamint a Központi Irányítás dokumentumkezelési feladatait,
g) végzi a 11. § g)–j) pontjában meghatározott feladatokat.”

7. §  Az SZMSZ 62. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
(A NAV vezetője)
„c) gyakorolja a NAV szervek közötti szolgálati érdekből történő áthelyezés jogát.”

8. §  Az SZMSZ 63. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A NAV vezetőjének jogkörébe tartozó alapvető munkáltatói intézkedések vonatkozásában javaslattételi és 
kezdeményezési joggal rendelkezik a szakmai helyettes az irányítása alá tartozó szakfőigazgató és főosztályvezető, 
a  NAV vezetőjének közvetlen irányítása alá tartozó szakfőigazgató pedig az  irányítása alá tartozó főosztályvezető 
tekintetében.”

9. §  Az SZMSZ 66. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„66. § (1) A Központi Irányítás főosztályvezetője a NAV vezetője által átruházott jogkörben
a) az irányítása alá tartozó szervezeti egység főosztályvezető-helyettese és osztályvezetője felett
aa) a kinevezés, a felmentés és a jogviszony megszüntetése,
ab) személyi illetmény megállapítása és visszavonása
kivételével gyakorolja a munkáltatói jogokat;
b) gyakorolja a munkáltatói jogokat az irányítása alá tartozó szervezeti egység foglalkoztatottjai felett;
c) gyakorolja a  63.  § (2)  bekezdés d)–e)  pontjában foglalt munkáltatói jogokat az  irányítása alá tartozó szervezeti 
egység pénzügyőrei felett.
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(2) A Szervezetszabályozási és Titkársági Főosztály vezetője a NAV vezetője által átruházott jogkörben végzi
a) a Központi Irányítás főigazgatója,
b) a NAV vezetőjének közvetlen irányítása alá tartozó szakfőigazgató, főosztályvezető, szervezeti egységbe nem sorolt 
foglalkoztatott,
c) a NAV vezetőjének közvetlen irányítása alá tartozó szakfőigazgató irányítása alá tartozó főosztályvezető,
d) a Bűnügyi Főigazgatóság főigazgatója és
e) az igazgató
vonatkozásában az  oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység végzésének 
– a NAV tv. 33/C. §-ában foglalt – engedélyezésére vonatkozó döntés meghozatalát és a bejelentési kötelezettségek 
kezelését.”

10. §  Az SZMSZ 76. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  NAV vezetőjének döntési kompetenciájába tartozó téma szerint felelős főosztályvezető döntése alapján, 
a szakmai helyettes, a Központi Irányítás főigazgatója, a NAV vezetőjének közvetlen irányítása alá tartozó szakfőigazgató 
útján előterjeszthetők, vagy számára az  információt másolati példánnyal lehet biztosítani. Ez  utóbbi esetben 
az előterjesztésben erre a tényre utalni kell.”

11. §  Az SZMSZ
1. 2. függeléke az 1. függelék,
2. 3. függeléke a 2. függelék
szerint módosul.

12. §  Az SZMSZ
1. 4. §-ában az „eszközök tartalmazzák” szövegrész helyébe az „eszköz tartalmazza” szöveg,
2. 19. § v) pontjában a „Pillér Pénzügyi és Számítástechnikai Kft.” szövegrész helyébe a „Pillér Kft.” szöveg,
3. 31. § (1) bekezdésében, 32. § a)–b) pontjában az „a NAV vezetője és a szakmai helyettes” szövegrész helyébe 

az „a szakmai helyettes és/vagy a NAV vezetője” szöveg,
4. 76. § (1) bekezdésében a „hatáskörrel” szövegrész helyébe a  „jogkörrel” szöveg
lép.

13. §  Hatályát veszti az SZMSZ
1. 9. § d) pontja,
2. 32. § d) pontjában az „a NAV vezetője és” szövegrész,
3. 56. § (2) bekezdésében az „az érdekképviseleti szervek képviselői,” szövegrész,
4. 63. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja,
5. 64. § a) pontja,
6. 64. § b) pont bc) alpontja,
7. 67. § (2) bekezdés a) pontja,
8. 67. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontja.
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1. függelék
 1. Az SZMSZ 2. függelék 1. pontjában foglalt „A NAV Központi Irányítása szervezeti ábrája” ábra helyébe a következő ábra lép:

„

”

6 
1. függelék 

1. Az SZMSZ 2. függelék 1. pontjában foglalt „A NAV Központi Irányítása szervezeti ábrája” ábra helyébe a következő ábra lép: 
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 2. Az SZMSZ 2. függelék 3. pontjában foglalt a)–c) ábra helyébe a következő ábrák lépnek:

[A NAV megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóságainak általános szervezeti ábrája]
„a) Főosztály szerkezetű megyei igazgatóság

7 
2. Az SZMSZ 2. függelék 3. pontjában foglalt a)-c) ábra helyébe a következő ábrák lépnek: 
(A NAV megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóságainak általános szervezeti ábrája) 

 „a) Főosztály szerkezetű megyei igazgatóság 
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b) Főosztály szerkezetű, osztályos törzskari megyei igazgatóságok

8 
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c) Osztály szerkezetű megyei igazgatóságok

”

9 
c) Osztály szerkezetű megyei igazgatóságok 

”  
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 3. Az SZMSZ 2. függelék 4. pontjában foglalt „A NAV Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága szervezeti ábrája” ábra helyébe a következő ábra lép:
„

”

10 
 

3. Az SZMSZ 2. függelék 4. pontjában foglalt „A NAV Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága szervezeti ábrája” ábra helyébe a következő ábra lép: 
 

 

Igazgató	  

Kiemelt	  adózók	  adóügyi	  
és	  végrehajtási	  
igazgatóhelye8es	  

Ügyfélkapcsola>	  
Főosztály	  

Adóeljárási	  Főosztály	  

Hátralékkezelési	  és	  
Végrehajtási	  Főosztály	  

Kiemelt	  adózók	  
ellenőrzési	  

igazgatóhelye8es	  

Ellenőrzési	  Főosztály	  I.	  

Ellenőrzési	  Főosztály	  II.	  

Ellenőrzési	  Főosztály	  III.	  

Szokásos	  Piaci	  
Ármegállapítási	  és	  

Transzferár	  Ellenőrzési	  
Főosztály	  

Informa>kai	  Ellenőrzési	  
Főosztály	  

Különös	  hatásköri	  
igazgatóhelye8es	  

Külföldiek	  
Adóvisszatérítését	  
Intéző	  Főosztály	  

Általános	  Főosztály	  

Különös	  Hatásköri	  
EllenőrzésiFőosztály	  

Vám-‐	  és	  pénzügyőri	  
igazgatóhelye8es	  

Vám	  Főosztály	  

Jövedéki	  Főosztály	  

Igazgatási	  és	  
Humánpoli>kai	  Osztály	  

Jogi-‐koordinációs	  és	  
Törvényességi	  Osztály	  

Kockázatkezelési	  és	  
Ellenőrzéstámogató	  

Főosztály	  	  

Tervezési	  és	  Elemzési	  
Osztály	  
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 4. Az SZMSZ 2. függelék 6. pontjában foglalt „A NAV Bevetési Igazgatósága szervezeti ábrája” ábra helyébe a következő ábra lép:

„

”

11 
4. Az SZMSZ 2. függelék 6. pontjában foglalt „A NAV Bevetési Igazgatósága szervezeti ábrája” ábra helyébe a következő ábra lép: 

 „ 
 

” 
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 5. Az SZMSZ 2. függelék 7. pontjában foglalt „A NAV Fellebbviteli Igazgatósága szervezeti ábrája” ábra helyébe a következő ábra lép:
„

”

12 
5. Az SZMSZ 2. függelék 7. pontjában foglalt „A NAV Fellebbviteli Igazgatósága szervezeti ábrája” ábra helyébe a következő ábra lép: 

„ 

” 
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 6. Az SZMSZ 2. függelék 8. pontjában foglalt „A NAV Szakértői Intézete szervezeti ábrája” ábra helyébe a következő ábra lép:

„

”

13 
6. Az SZMSZ 2. függelék 8. pontjában foglalt „A NAV Szakértői Intézete szervezeti ábrája” ábra helyébe a következő ábra lép: 

„ 

 
                    „ 

Igazgató	  

Tudományos	  és	  
technikai	  

igazgatóhelye8es	  

Anali:kai	  Főosztály	  

Mobillaboratóriumi	  
és	  Mintavétel	  
Főosztály	  

Adó-‐	  és	  
vámszakmai	  

igazgatóhelye8es	  

Adó,	  Vám	  és	  
Jövedéki	  Osztály	  

Szakértői	  és	  
Mintakezelési	  

Osztály	  

Igazgatási	  és	  
Humánpoli:kai	  

Osztály	  

Minőségirányítás	  
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 7. Az SZMSZ 2. függelék 9. pontjában foglalt „A NAV Informatikai Intézete szervezeti ábrája” ábra helyébe a következő ábra lép:
„

”

14 
..Az SZMSZ 2. függelék 9. pontjában foglalt „A NAV Informatikai Intézete szervezeti ábrája” ábra helyébe a következő ábra lép: 

„ 
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 8. Az SZMSZ 2. függelék 11. pontjában foglalt „A NAV Gazdasági Ellátó Igazgatósága szervezeti ábrája” ábra helyébe a következő ábra lép:

„

”

16 
  

8. Az SZMSZ 2. függelék 11. pontjában foglalt „A NAV Gazdasági Ellátó Igazgatósága szervezeti ábrája” ábra helyébe a következő ábra lép: 
„ 

 
„ 

Igazgató	  

Beruházási	  és	  ellátási	  	  
igazgatóhelye3es	  

Beruházások	  és	  Speciális	  
Beszerzések	  Főosztály	  

Ellátási	  és	  Logisz=kai	  Főosztály	  

Objektum-‐üzemeltetési	  Főosztály	  

Nyomdai	  Szolgáltatások	  Főosztály	  

Pénzügyi	  és	  számviteli	  	  
igazgatóhelye3es	  

Pénzügyi	  és	  Számviteli	  Főosztály	  

Illetményszámfejtési	  Főosztály	  

Általános	  koordinációs	  
igazgatóhelye3es	  

Dokumentációs	  Főosztály	   Nyugat-‐dunántúli	  Gazdálkodási	  	  Főosztály	  

Közgazdasági	  Főosztály	   Közép-‐dunántúli	  Gazdálkodási	  Főosztály	  

Közép-‐magyarországi	  Gazdálkodási	  	  Főosztály	   Bűnügyi	  Szervek	  Gazdálkodási	  	  Főosztály	  

Észak-‐magyarországi	  Gazdálkodási	  	  Főosztály	   KEKI	  Gazdálkodási	  Osztály	  

Észak-‐alföldi	  Gazdálkodási	  Főosztály	   INIT	  Gazdálkodási	  Főosztály	  

Dél-‐alföldi	  Gazdálkodási	  Főosztály	   Budapes=	  Székhelyű	  Terüle=	  Szervek	  Gazdálkodási	  	  
Főosztály	  

Dél-‐dunántúli	  Gazdálkodási	  Főosztály	  

Humánpoli=kai	  	  és	  Igazgatási	  
Főosztály	  
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2. függelék

 1. Az SZMSZ 3. függeléke a következő 2/A. alcímmel egészül ki:
„2/A. A stratégiai projekt koordinációért felelős szakfőigazgató irányítása és szakmai felügyelete alá tartozó 
főosztályok feladatai
2/A.1. Stratégiai Projekt Főosztály
1. A NAV rövid, közép- és hosszú távú célkitűzései alapján figyelemmel kíséri valamennyi szakterületet érintő európai 
uniós és egyéb támogatási programot, pályázási lehetőséget.  
2. A NAV pénzügyi lehetőségeinek figyelembevételével döntési javaslatot készít a pályázat benyújtására vonatkozóan. 
3. Gondoskodik a pályázati dokumentáció előkészítéséről és határidőre történő benyújtásáról. 
4. Szervezi a támogatások igénybevételével összefüggő dokumentumok előírás szerinti minőségének biztosítását.  
5. Figyelemmel kíséri az egyes támogatási formákra vonatkozó uniós és hazai jogi szabályozást, továbbá kapcsolatot 
tart, valamint információcserét folytat a különböző támogatási programok pályázati felhívásai tekintetében érintett 
nemzetközi és hazai szervezetekkel.
6. Elemzi és vizsgálja a NAV működését érintő európai uniós és egyéb támogatási programok, pályázatok keretében 
megjelenő fejlesztési lehetőségeket, az ezzel kapcsolatos munkafolyamatokat koordinálja, felügyeli. Az európai uniós 
és egyéb támogatási programok, pályázatok vonatkozásában javaslatokat és előterjesztéseket készít. 
7. Elemzi és vizsgálja az európai uniós és egyéb támogatási programok, pályázatok és projektek, valamint a beszerzési 
tervezési és lebonyolítási folyamatok összefüggéseit a NAV rövid, közép- és hosszú távú szakmai célkitűzéseinek 
megfelelően.
8. Koordinálja és irányítja a NAV Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) keretében 
nevesített projektjével összefüggő pályázati feladatokat, valamint felügyeli a támogatási szerződést követő 
megvalósítást.

2/A.2. Projekt Koordinációs Főosztály
1. Felelős a támogatási szerződéssel rendelkező projektek megvalósításáért, koordinálja a résztvevő szervek, szervezeti 
egységek kapcsolódó tevékenységét, figyelemmel kíséri a projektek megvalósításához szükséges határidők és 
felelősök teljesítését.
2. Koordinálja a támogatási szerződéssel rendelkező projektek keretében betervezett eszközök és szolgáltatások 
beszerzését.
3. Figyelemmel kíséri az egyes, támogatási szerződésekkel rendelkező projektekre vonatkozó uniós és hazai jogi 
szabályozást, továbbá kapcsolatot tart, valamint információcserét folytat ezen projektek tekintetében érintett 
nemzetközi és hazai szervezetekkel.
4. A támogatási szerződéssel rendelkező projektek vonatkozásában javaslatokat és előterjesztéseket készít. 
5. Gondoskodik az európai uniós és egyéb támogatási programok projektjeinek és a beszerzési tervezési és 
lebonyolítási folyamatainak összehangolásáról a NAV rövid, közép- és hosszú távú szakmai célkitűzéseinek 
megfelelően. 
6. A támogatási szerződéssel rendelkező projektek kapcsán beszerzési és fejlesztési szempontok szerint közreműködik 
a NAV projektirányítási szabályzat gondozásában, a szabályzatban előírtak feladataival összefüggő 
munkafolyamatokban történő érvényre juttatásában. 
7. Végzi az Európai Unió Fiscalis és Customs programjának elszámolását.  
8. Koordinálja a projekteket érintő ellenőrzéseket.
9. Összehangolja a támogatási szerződéssel rendelkező projektekhez kapcsolódó dokumentációs, 
információszolgáltatási és beszámolási tevékenységet, az előírt nyilvántartásokat vezeti. 
10. Rendszeresen monitoring jelentéseket készít, tájékoztatást ad a projektek előrehaladásáról.
11. Szervezi a támogatások felhasználásával összefüggő dokumentumok előírás szerinti minőségének biztosítását.  

2/A.3. Kiemelt Közbeszerzések Főosztály
1. Lebonyolítja a NAV vezetője által kiadott irányító eszközben meghatározott, a NAV stratégiai jelegű, avagy a KÖFOP 
keretében megvalósuló, továbbá az IT és értékhatárában vagy tárgykörében kiemeltnek minősített közbeszerzési és 
egyéb beszerzési eljárásokat, a közbeszerzési törvénnyel és a kapcsolódó jogszabályokkal, valamint a NAV irányító 
eszközeivel összhangban. 
2. Intézkedik az 1. pontban meghatározott eljárásokhoz kapcsolódó szerződések megkötéséről, szükség szerint azok 
módosításáról, valamint szükség szerint a szerződésmódosítások engedélyezéséről.
3. Feladatkörében eljárva kapcsolatot tart a Közbeszerzési Hatósággal, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal és 
a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőbizottságával, engedélyező szervekkel.
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4. Végzi az 1. pontban meghatározott eljárásokhoz kapcsolódóan a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 
(a továbbiakban: KEF)  portál kezelésével összefüggő feladatokat.
5. Az 1. pontban meghatározott beszerzési eljárásokban ellátja a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói 
feladatokat.” 

 2. Az SZMSZ 3. függelék 3.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.4. Kockázatkezelési és Kiválasztási Főosztály
1. Felügyeli és támogatja a megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóságok, valamint a Kiemelt Adó- és Vámigazgatóság 
kockázatkezelési tevékenységének szakszerű ellátását.
2. Koordinálja az adó- és vámszakterület kockázatkezeléssel és kockázatelemzéssel kapcsolatos nemzeti és nemzetközi 
feladatait. 
3. Összefogja és koordinálja a NAV kockázatkezelési rendszerének integrálását, szakmai elvárásokhoz igazodó 
fejlesztését, a rendelkezésre álló adatvagyon célszerű felhasználását, beleértve a nemzetközi információcsere 
keretében érkező adatokat is. 
4. Javaslatot tesz az ellenőrzésre történő kiválasztás módszereire.
5. Ellátja a központi kockázatkezelési feladatokat.
6. A kockázatok feltárása, értékelése érdekében általános és témaspecifikus elemzésekkel támogatja az adó- és 
vámszakmai főosztályok, valamint a bűnügyi szakterület munkáját, az ellenőrzési célkitűzések kidolgozását. 
7. Elvégzi a központi szinten feltárt kockázatok, anomáliák alapján a központi kiválasztási listák készítését, illetve 
az ehhez kapcsolódó kockázatelemzési feladatokat, és javaslatot tesz az adott területet irányító szakmai főosztályok 
felé konkrét intézkedések, ellenőrzések lefolytatására.
8. Elvégzi a feltárt adóelkerülésben vagy szervezett csalási láncban részt vevő adózók általánosítható jellemzőinek 
meghatározását, matematikai-statisztikai alapú kockázatbecslő és csalásfelderítő megoldásokat dolgoz ki a különböző 
kockázati területekre, adózói körökre.
9. Rendszeresen elvégzi az egyes adózók kockázat és adóteljesítmény nagysága szerinti kategóriákba sorolását.
10. Meghatározza a legnagyobb adóteljesítményű adózók, a kiemelt adózók és a Kiemelt Adó- és Vámigazgatóság 
adózói körét, a soron kívüli adatszolgáltatásra kötelezett 10 ezres adózói kört.”

 3. Az SZMSZ 3. függelék 3.5. pont 8. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a következő 9–11. alpontokkal 
egészül ki:
(Ellenőrzési Főosztály)
„8. Koordinálja az EKAER ajánlásokkal, valamint az azok alapján elrendelt utólagos ellenőrzésekkel összefüggésben 
jelentkező, adóhatósági ellenőrzést érintő feladatok végrehajtását.
9. Koordinálja a pénztárgépekkel kapcsolatos szakhatósági tevékenységet és az ellenőrzésekhez kapcsolódó 
információtechnológiai feladatokat, melynek keretében végrehajtja a megyei (fővárosi) igazgatóságok, a bűnügyi 
szakterület, illetve egyéb – arra jogosult – megkereső számára a vizsgált adózók elektronikusan tárolt adatainak 
információtechnológiai eszközökkel történő lementését és elemzését.
10. A NAV Korm. rendelet 7. § a)–c) pontja és az SZMSZ 9. § h) pontja alapján – a Központi Kapcsolattartó Iroda útján – 
felelős az Európai Unió tagállamaival és harmadik országokkal bonyolított információcseréért a közvetett és közvetlen 
adók területén, továbbá országosan elvégzi a közösségi adószámok érvényességének, valamint az azokhoz tartozó 
név- és címadatok pontosságának megerősítésével kapcsolatos feladatokat. 
11. A NAV Korm. rendelet 7. § d) pontja és az SZMSZ 9. § h) pontja alapján ellátja a nemzetközi adóegyezmények 
szerinti együttműködés során a magyar illetékes hatóság feladatait.”

 4. Az SZMSZ 3. függelék 4.2. pontja a következő 11. alponttal egészül ki:
(Jövedéki Főosztály)
„11. A NAV Korm. rendelet 7. § e) pontja alapján – illetékes hatóságként és központi jövedéki kapcsolattartó 
hivatalként – ellátja a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködéshez kötődő feladatokat.”

 5. Az SZMSZ 3. függelék 4.3. pontja a következő 16. alponttal egészül ki:
(Rendészeti Főosztály)
„16. A Központi Irányítás más főosztályainak együttműködésével szervezi, felügyeli, irányítja és koordinálja az EKAER 
ügyeleti és ellenőrzési osztályok működésével összefüggésben jelentkező feladatok végrehajtását. A Kockázatkezelési 
és Kiválasztási Főosztállyal együttműködve részt vesz az egyes kockázati profilok központi alakításában.”
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 6. Az SZMSZ 3. függelék 4.4. pontja a következő 7. alponttal egészül ki:
(Felszámolási és Végrehajtási Főosztály)
„7. A NAV Korm. rendelet 8. § a)–b) pontja és az SZMSZ 9. § h) pontja alapján ellátja a nemzetközi behajtási jogsegély 
hatálya alá eső feladatokat.”

 7. Az SZMSZ 3. függelék 4.7. pontja a következő 12. alponttal egészül ki:
(Nemzetközi Főosztály)
„12. Végzi a kézbesítési kérelmekkel kapcsolatos nemzetközi vámmegkeresések fogadását és kiküldését.”

 8. Az SZMSZ 3. függelék 7.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.3. Általános Közbeszerzések Főosztály
1. Előkészíti a NAV közbeszerzési, valamint a NAV beszerzési szabályzatát, valamint a kapcsolódó más irányító 
eszközöket, hatályosulásukat figyelemmel kíséri.
2. Figyelemmel kíséri a Központi Irányítás szervezeti egységei és a Gazdasági Ellátó Igazgatóság, valamint az érintett 
NAV szervek közbeszerzéssel és beszerzésekkel összefüggő feladatellátását.
3. A Kiemelt Közbeszerzések Főosztályával együttműködve támogatást nyújt az egyes szakterületektől, NAV szervektől 
érkező igénybejelentések eljárási kérdéseiben, az egybeszámítási szabályok figyelembevételével a kiválasztásra 
kerülő eljárási módokra vonatkozóan, a FORRÁS SQL rendszer pénzügyi moduljának beszerzés tevékenységet 
támogató és tervező változatán keresztül.
4. Elkészíti a NAV közbeszerzési tervét, illetve az éves statisztikai összegezést, az előzetes összesített tájékoztatót, 
valamint a beszerzésekhez kapcsolódó adatszolgáltatásokat.
5. Végzi a NAV vezetője által kiadott irányító eszközben meghatározott, a NAV működéséhez kapcsolódó, általános 
beszerzési tárgyköröket érintő közbeszerzési eljárások lebonyolítását a közbeszerzési törvénnyel és a kapcsolódó 
jogszabályokkal, valamint a NAV irányító eszközeivel összhangban. Intézkedik a feladatkörét érintő eljárásokhoz 
kapcsolódó szerződések megkötéséről, azok módosításáról és szükség szerint szerződésmódosítások 
engedélyezéséről.
6. Feladatkörét érintően tartja a kapcsolatot a Közbeszerzési Hatósággal, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal 
és a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőbizottságával, Engedélyező Szervekkel.
7. Végzi az 5. pontban meghatározott eljárásokhoz kapcsolódóan a KEF portál kezelésével összefüggő feladatokat.
8. Az 5. pontban meghatározott beszerzési eljárásokban ellátja a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói 
feladatokat.”

 9. Az SZMSZ 3. függelék 7.5. pontja a következő 10–11. alpontokkal egészül ki:
(Informatikai Főosztály)
„10. Elemzi és értékeli az informatikai beruházási, üzemeltetési, javítási költségeket a szakmai célkitűzéseknek való 
informatikai megfelelőség, fejlesztési irányok, továbbá az európai uniós és egyéb támogatási programok, pályázatok 
és projektek tükrében.
11. Kezdeményezi, irányítja, illetve koordinálja a NAV információ-technológiai rendszereinek és eszközparkjának 
működtetéséhez szükséges gépek, berendezések, eszközök, felszerelések beszerzéseihez, továbbá a NAV informatikai 
rendszereinek működését érintő szolgáltatási, rendszertámogatási szerződések megkötéséhez szükséges szakmai 
anyagok előkészítését, ide értve szerződések létesítésének, módosításának és megszüntetésének kezdeményezését, 
illetve a beszerzési feltételek meghatározását az érintett szakterületek bevonásával.”

 10. Az SZMSZ 3. függelék 
a) 3.1. pont 8. alpontjában az „EKÁER” szövegrészek helyébe az „EKAER”,
b) 4.5. pont 10. alpontjában az „EKÁER” szövegrész helyébe az „EKAER”,
c) 4.7. pont 4. alpontjában a „hatáskörébe” szövegrész helyébe a „feladatkörébe” 
szöveg lép.

 11. Hatályát veszti az SZMSZ 3. függelék 7.1. pont 25. és 26. alpontja, valamint 7.2. pontja.

3. függelék

 1. Az SZMSZ 4. függelékében foglalt táblázat D:6. mezőjében a „György u.” szövegrész helyébe a „György út” szöveg lép.
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Az országos rendőrfőkapitány 24/2016. (X. 6.) ORFK utasítása  
a rászoruló személyeket a téli időjárási viszonyok következtében fenyegető veszélyhelyzetek megelőzésével 
és kezelésével összefüggő rendőri feladatok végrehajtásáról

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 a  téli időjárási viszonyok esetén fenyegető veszélyhelyzetek 
megelőzésével és kezelésével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtására kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Hatály

 1. Ezen utasítás hatálya kiterjed:
a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: Rendőrség) központi szervére 

(a továbbiakban: ORFK);
b) a Készenléti Rendőrségre;
c) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra;
d) a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre.

II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

2. Más szervekkel, szervezetekkel való együttműködés

 2. A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok vezetői intézkednek, hogy az  illetékességi területükön működő 
rendőrkapitányságok és határrendészeti kirendeltségek vezetői – az  általuk kijelölt személy (a továbbiakban: 
kapcsolattartó) útján – minden évben legkésőbb október 15-ig felvegyék a kapcsolatot
a) a katasztrófavédelmi igazgatóság feladat- és hatáskör szerint érintett szerveivel;
b) a hajléktalan személyek részére átmeneti elhelyezést vagy ellátást nyújtó intézményekkel;
c) a helyi önkormányzatokkal;
d) a civil szervezetekkel, így különösen a polgárőrséggel, továbbá
e) az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek munkáltatóival
annak felmérése érdekében, hogy a felsorolt szervek, szervezetek a téli időjárási viszonyok során milyen eszközökkel, 
erőkkel képesek részt venni az együttműködésből adódó feladatok zökkenőmentes végrehajtásában.

 3. A kapcsolattartó felelős a  2.  pontban felsorolt szervezetekkel való folyamatos kapcsolattartásért azzal, hogy 
az utasításban foglalt feladatok végrehajtásának időtartama október 15. napjától március 31. napjáig (a továbbiakban: 
téli időszak) tart.

 4. Az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztály vezetője
a) felelős az  Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős 

Államtitkárságával (a továbbiakban: EMMI) való kapcsolattartásért;
b) értesíti a  megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok rendészeti rendőrfőkapitány-helyetteseit és az  ORFK 

Rendészeti Főigazgatóság Ügyeleti Főosztály vezetőjét, amennyiben az EMMI az 1. mellékletben meghatározott 
szervezeteket (a továbbiakban együtt: karitatív szervezetek) érintő olyan változásról tájékoztatja, amely 
az  együttműködést érintheti, egyúttal – szükség esetén – kezdeményezi ezen utasítás ezzel összefüggő 
módosítását.
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 5. A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok rendészeti rendőrfőkapitány-helyettesei
a) az illetékességi területükön működő rendőrkapitányságok, illetve határrendészeti kirendeltségek vezetői útján 

minden év október 15-ig felmérik, majd téli időszakban folyamatosan aktualizálják, hogy melyek azok 
a közterületek, amelyeket hajléktalan személyek rendszeresen vagy időszakosan visszatérően szálláshelyként 
használnak;

b) az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztály vezetőjét soron kívül tájékoztatják 
az 1. mellékletben nem szereplő, ezen utasítás szerinti feladatok végrehajtásában közreműködni kívánó egyéb 
szervezetekről, azok elérhetőségéről, továbbá a  karitatív szervezetek elérhetőségében bekövetkezett 
változásról.

 6. Az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztály vezetője az 5. pont b) alpontja szerinti adatokról értesíti 
a Készenléti Rendőrség Rendészeti Igazgatóság igazgatóját és a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok rendészeti 
rendőrfőkapitány-helyetteseit, egyúttal kezdeményezi az 1. melléklet ezzel összefüggő módosítását.

3. A rászoruló személyek tájékoztatása, az érdekükben teendő intézkedések, ezek feltételei

 7. A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok és az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Bűnmegelőzési 
Osztály – az  ORFK Kommunikációs Szolgálat munkatársaival együttműködve – az  írott és az  elektronikus média 
felhasználásával legkésőbb november 15-ig figyelmeztető felhívást tesznek közzé a téli időjárási viszonyok veszélyeiről 
és a megelőzés lehetséges módjairól.

 8. A rendőrkapitányságok vezetői megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy
a) a körzeti megbízottak és a bűnügyi szolgálati ág beosztottai az elhagyatott, ritkán lakott külterületi részeken, 

tanyákon élő személyekkel minden évben legkésőbb október 15-ig felvegyék a kapcsolatot, és tájékoztatást 
adjanak a  legközelebbi rendőri szerv elérhetőségéről, illetve a  karitatív szervezetek szolgáltatásairól és 
elérhetőségéről;

b) a téli időszakban a körzeti megbízottak a tanyán vagy ritkán lakott külterületi részeken élő magányos, illetve 
idős személyeket – együttműködve az  önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, így különösen 
a polgárőrséggel – visszatérően ellenőrizzék.

 9. A szolgálatot teljesítő rendőr téli időszakban
a) késedelem nélkül intézkedik az állapotánál fogva láthatóan rászoruló, önmagáról tartósan vagy a téli időjárási 

viszonyok miatt átmenetileg gondoskodni nem tudó személy mentővel történő elszállíttatásáról;
b) a 10.  pontban meghatározott adatok lehetőség szerinti közlésével haladéktalanul értesíti a  Készenléti 

Rendőrség ügyeletvezetőjét, illetve az illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság tevékenység-irányítási 
központját, amennyiben
ba) az orvosi ellátást nem igénylő személy az intézkedő rendőrtől elhelyezése érdekében segítséget kér, 

azonban önállóan nem képes eljutni a  legközelebbi, hajléktalan személyek részére átmeneti 
elhelyezést vagy ellátást nyújtó intézménybe, vagy tömegközlekedési eszköz igénybevétele esetén 
veszélyeztetné a közegészséget, és

bb) készpénzzel nem rendelkezik;
c) ha egyéb, intézkedésre okot adó esemény vagy szolgálati érdek nem áll fenn, a karitatív szervezet megérkezéséig 

a  helyszínen marad, ellenkező esetben – az  illetékes karitatív szervezet regionális diszpécserszolgálatának 
(a  továbbiakban: diszpécserszolgálat) bevonása érdekében – azonnal jelentést tesz a  Készenléti Rendőrség 
ügyeletvezetőjének vagy az  illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság tevékenység-irányítási 
központjának.

 10. A Készenléti Rendőrség ügyeletvezetője, illetve az  illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság tevékenység-
irányítási központjának ügyeletese téli időszakban a  9.  pont b)–c)  alpontja szerinti személyt érintő, alábbi 
információk lehetőség szerinti közlésével – az 1. mellékletben megjelölt telefonszámokon – haladéktalanul értesíti 
a diszpécserszolgálatot:
a) a pontos helyszín;
b) az érintett személy neve, neme, életkora;
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c) az érintett személy szemrevételezéssel megállapítható fizikai állapota;
d) a szükségesnek ítélt segítségnyújtás jellege.

 11. A hajléktalan személyekkel kapcsolatba kerülő rendőri állomány fertőzések elleni egyéni egészségvédelmi eszközökkel 
– így különösen orvosi gumi- vagy latex kesztyű, orvosi orr-szájmaszk, higiénés, lehetőség szerint folyóvíz nélkül is 
alkalmazható, zselé típusú kézfertőtlenítő-szer – és egyéb felületfertőtlenítő anyagokkal, valamint veszélyes 
hulladékgyűjtő zsákkal vagy dobozzal történő ellátása érdekében azok beszerzéséről a Készenléti Rendőrség, illetve 
a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok a saját költségvetésük terhére gondoskodnak.

4. Adatszolgáltatás és -rögzítés

 12. Ezen utasítás szerinti adatrögzítés végrehajtásáért – az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztály 
szakirányítása mellett – felelős:
a) a megyei rendőr-főkapitányságok közrendvédelmi osztályvezetője vagy az általa kijelölt személy;
b) a Budapesti Rendőr-főkapitányság Rendészeti Szervek Rendészeti Koordinációs Osztályának vezetője vagy 

az általa kijelölt személy
(a továbbiakban együtt: adatrögzítést végző személyek).

 13. Az adatrögzítési jogosultság biztosítása érdekében a  megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok rendészeti 
rendőrfőkapitány-helyettesei az adatrögzítést végző személyek nevét az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Rendészeti 
Elemző-értékelő Osztály vezetője részére elektronikus úton megküldik, és gondoskodnak arról, hogy a személyükben 
bekövetkezett változás esetén a jogosultságok visszavonásra kerüljenek.

 14. A Készenléti Rendőrség ügyeletvezetője téli időszakban tájékoztatja ezen utasítás szerinti feladat végrehajtási helye 
szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság tevékenység-irányítási központját
a) a 16. pont a) alpontja szerinti adatokról

aa) minden munkanapon 8.30 óráig az előző munkanapra,
ab) a hétvégét vagy munkaszüneti napot követő első munkanapon 8.30 óráig az azt megelőző hétvégére, 

illetve munkaszüneti napra;
b) a 16. pont c) alpontja szerinti adatokról a következő hónap 1. munkanapján 8.30 óráig az azt megelőző hónapra
vonatkozóan azzal, hogy a tájékoztatásnak arra is kifejezetten ki kell terjednie, ha a feladatellátás során nem keletkezett 
adatszolgáltatási kötelezettség alá eső adat.

 15. A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok tevékenység-irányítási központjai, a  rendőrkapitányságok és 
a  határrendészeti kirendeltségek vezetői vagy az  általuk kijelölt személyek téli időszakban tájékoztatják 
az adatrögzítést végző személyeket
a) a 16. pont a) alpontja szerinti adatokról

aa) minden munkanapon 9.00 óráig az előző munkanapra,
ab) a hétvégét vagy munkaszüneti napot követő első munkanapon 9.00 óráig az azt megelőző hétvégére, 

illetve munkaszüneti napra;
b) a 16. pont b)–c) alpontja szerinti adatokról a következő hónap 1. munkanapján 9.00 óráig az azt megelőző 

hónapra
vonatkozóan azzal, hogy a tájékoztatásnak arra is kifejezetten ki kell terjednie, ha a feladatellátás során nem keletkezett 
adatszolgáltatási kötelezettség alá eső adat.

 16. Az adatrögzítést végző személyek a 14–15. pont alapján megküldött adatokat téli időszakban feltöltik az MS (Microsoft) 
SharePoint webböngészővel elérhető adatok tárolására szolgáló platformra (a továbbiakban: SharePoint rendszer) 
az alábbiak szerint
a) a 2. mellékletben meghatározott adatokat az olyan holttestek vonatkozásában, amelyek kapcsán a rendkívüli 

halál kivizsgálása érdekében megindított hatósági eljárás még nem zárult le, de a rendelkezésre álló adatok 
alapján feltehető, hogy a haláleset kihűlés miatt következett be:
aa) minden munkanapon 10.00 óráig az előző munkanapra,
ab) a hétvégét vagy munkaszüneti napot követő első munkanapon 10.00 óráig az  azt megelőző 

hétvégére, illetve munkaszüneti napra;
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b) a 2. mellékletben meghatározott adatokat az olyan elhunyt személyek vonatkozásában, akikkel összefüggésben 
a rendkívüli halál kivizsgálása érdekében megindított hatósági eljárás megállapította, hogy a halál oka kihűlés, 
a következő hónap 1. munkanapján 10.00 óráig az azt megelőző hónapra;

c) a 3. mellékletben meghatározott adatokat a következő hónap 1. munkanapján 10.00 óráig az azt megelőző 
hónapra

vonatkozóan.

 17. Az adatrögzítést végző személyek a SharePoint rendszerben a „nulla”/„0” megjelölés alkalmazásával külön is kötelesek 
rögzíteni, ha a 14–15. pont alapján arról tájékoztatják, hogy nem keletkezett adatszolgáltatási kötelezettség alá eső 
adat.

5. Tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettség

 18. A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok rendészeti rendőrfőkapitány-helyettesei a Robotzsaru integrált ügyviteli, 
ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszeren keresztül jelentésben tájékoztatják az  ORFK Rendészeti 
Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztály vezetőjét a  hatósági eljárás eredménye alapján kihűlés miatt elhunyt 
személyekkel kapcsolatos alábbi adatokról téli időszakban a  következő hónap 5. munkanapjáig az  azt megelőző 
hónapra vonatkozóan:
a) az elhalálozás tudomásra jutásának módja;
b) a holttest megtalálásának körülményei;
c) az elhalálozás helyszínének jellege (közterület, magánterület, lakóingatlan), ezen térségben a  járőrszolgálat 

gyakorisága;
d) ha ismert, az elhalálozott személy életkora, szociális helyzete, nem magyar állampolgár esetén állampolgársága.

 19. Az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztály vezetője a 18. pont alapján megküldött jelentéseket 
elemzi, értékeli, és azok alapján minden év április 15-ig – a téli időszakra vonatkozóan – összefoglaló jelentést terjeszt 
fel a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettesnek.

 20. Az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Rendészeti Elemző-értékelő Osztály üzemelteti és karbantartja a  SharePoint 
rendszer adatbekérő felületét.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 21. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

 22. Az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Rendészeti Elemző-értékelő Osztály vezetője az  utasítás hatálybalépésétől 
számított 5 napon belül intézkedik a SharePoint rendszerben a 2. és 3. melléklet szerinti adattartalom rögzítésére 
alkalmas felületek módosítására.

 23. A 22. pont az ezen utasítás hatálybalépését követő hatodik napon hatályát veszti.

 24. Hatályát veszti a közterületen élő hajléktalan személyeket a téli időjárás következtében fenyegető veszélyhelyzetek 
megelőzésével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról szóló 45/2008. (OT 26.) ORFK utasítás.

  Papp Károly r. altábornagy s. k.,
  országos rendőrfőkapitány
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1. melléklet a 24/2016. (X. 6.) ORFK utasításhoz

Kimutatás a karitatív szervezetek elérhetőségéről

Intézmény Ellátási terület Telefonszám

Menhely Alapítvány 
Diszpécser Szolgálat
Budapest

Pest,
Pest megye

+36 (1) 3384-186/1
(Budapesten belül  

a pesti utcai bejelentések 
fogadása 0.00–24.00)

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
(Budai alközpont)
Budapest Buda

+36 (1) 3384-186/2
(Budapesten belül  

a budai utcai bejelentések 
fogadása  

08.00–02.00 között)

Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete
Nyugat-Dunántúli Regionális Diszpécser Szolgálat
Zalaegerszeg

Győr-Moson-Sopron, 
Vas, Zala megye

+36 (92) 323-000

Utcai Szociális Segítők Egyesülete
Közép-Dunántúli Regionális Diszpécser Szolgálat
Tatabánya

Fejér, Komárom-Esztergom,
Veszprém megye

+36 (34) 511-028

Támasz Alapítvány
Dél-Dunántúli Regionális Diszpécser Szolgálat
Pécs

Baranya, Somogy,
Tolna megye

+36 (72) 233-169

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Dél-Alföldi Regionális Diszpécser Szolgálat
Kecskemét

Bács-Kiskun, Csongrád,
Békés megye

+36 (76) 485-582

Periféria Egyesület
Észak-Alföldi Regionális Diszpécser Szolgálat
Nyíregyháza

Hajdú-Bihar, 
Jász-Nagykun-Szolnok,

Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye

+36 (42) 504-618

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Észak-Magyarországi Regionális Diszpécser Szolgálat
Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén,
Heves, Nógrád megye

+36 (46) 530-268
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2. melléklet a 24/2016. (X. 6.) ORFK utasításhoz

Kimutatás a kihűlés miatt elhunyt személyekről

megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság/rendőrkapitányság/határrendészeti kirendeltség/település megnevezése

az esemény időpontja (év/hónap/nap)

az esemény helyszíne

az elhalálozott életkora

Kihűléses haláleset gyanúja (fő)

hajléktalan

közterületen
férfi

nő

magánterületen
férfi

nő

nem hajléktalan

közterületen
férfi

nő

magánterületen
férfi

nő

az orvosszakértői vélemény alapján a kihűlés dátuma (év/hónap/nap)

Hatósági eljárás által 
megállapított kihűléses haláleset 

(fő)

hajléktalan

közterületen
férfi

nő

magánterületen
férfi

nő

nem hajléktalan

közterületen
férfi

nő

magánterületen
férfi

nő

Az adatrögzítést végző személy neve

Az adatrögzítést végző személy telefonszáma
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3. melléklet a 24/2016. (X. 6.) ORFK utasításhoz

Kimutatás a hajléktalan személyekkel kapcsolatos eseményekről, intézkedésekről 

megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság/rendőrkapitányság/határrendészeti kirendeltség 

Felvilágosítás hajléktalan személyek részére krízisközpontok, hajléktalanokat ellátó szállók, karitatív szolgálatok 
elérhetőségéről (eset)

Hajléktalan személy mentővel történő elszállítása (eset)

hajléktalanszálló, 
melegedő

kórház

lakás

Hajléktalan személy „krízis” gépjárművel történő elszállítása (eset)

hajléktalanszálló, 
melegedő

kórház

lakás

Hajléktalan személy szolgálati gépjárművel történő elszállítása (eset)

hajléktalanszálló, 
melegedő

kórház

lakás

Hajléktalanokkal kapcsolatos bejelentések, információk továbbítása krízisközpontok, hajléktalanokat ellátó 
szállók, karitatív szolgálatok felé (eset)

Hajléktalan személyek által 
elkövetett bűncselekmények 

(eset)

élet-testi épség elleni

vagyon elleni

Hajléktalan személyek sérelmére 
elkövetett bűncselekmények 

(eset)

élet-testi épség elleni

vagyon elleni

Hajléktalan személyek által 
elkövetett szabálysértések (eset)

tulajdon elleni 

életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése 
(szabálysértési feljelentés)

Hajléktalan személyek sérelmére 
elkövetett szabálysértések (eset)

tulajdon elleni 

egyéb
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Személyi szabadságot korlátozó intézkedés (fő)

elfogás

előállítás

Biztonsági intézkedés (fő) 

Szabálysértési feljelentés (fő)

Büntető feljelentés (fő)

Helyszíni bírság 

fő

összeg (Ft)

Résztvevő rendőri létszám (fő)

Óraszám

Megtett km

Keletkezett költség (Ft)

Az adatrögzítést végző személy neve

Az adatrögzítést végző személy telefonszáma
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Az országos rendőrfőkapitány 25/2016. (X. 6.) ORFK utasítása  
egyes ORFK utasításoknak a szervezeti változásokkal kapcsolatos 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 a szervezeti változásokkal összefüggésben az egyes ORFK utasítások 
módosítására kiadom az alábbi utasítást:

1. A Magyar Köztársaság Rendőrsége Lövészeti Szakutasításának kiadásáról szóló 23/1997. (XI. 27.)  
ORFK utasítás módosítása

 1. A Magyar Köztársaság Rendőrsége Lövészeti Szakutasításának kiadásáról szóló 23/1997. (XI. 27.) ORFK utasítás 
10. pontjában az „az ORFK Személyügyi Főigazgatóság vezetőjéhez” szövegrész helyébe az „a személyügyi országos 
rendőrfőkapitány-helyetteshez” szöveg lép.

2. A Rendőrség internetes honlapja és intranet-hálózata működtetéséről, valamint az internet rendőrségi 
igénybevételének szabályairól szóló 3/2006. (II. 23.) ORFK utasítás módosítása

 2. A Rendőrség internetes honlapja és intranet-hálózata működtetéséről, valamint az  internet rendőrségi 
igénybevételének szabályairól szóló 3/2006. (II. 23.) ORFK utasítás 3. pont w) alpontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(Értelmező rendelkezések:)
„w) az országos rendőrfőkapitány közvetlen alárendeltségébe tartozó szervek: az ORFK főigazgatóságai, a Titkársági 
Főosztály, a Hivatal, az Ellenőrzési Szolgálat, a Kommunikációs Szolgálat, a Költségvetési Ellenőrzési Iroda, a Készenléti 
Rendőrség, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző 
Központ, a  Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ, a  Nemzetközi Oktatási Központ, a  megyei (fővárosi) 
rendőr-főkapitányság.”

3. Az Országos Rendőr-főkapitányság állománya nyílt paranccsal, illetve megbízólevéllel történő ellátásának 
és alkalmazásának rendjéről szóló 8/2006. (V. 30.) ORFK utasítás módosítása

 3. Az Országos Rendőr-főkapitányság állománya nyílt paranccsal, illetve megbízólevéllel történő ellátásának 
és alkalmazásának rendjéről szóló 8/2006. (V. 30.) ORFK utasítás 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. Az országos rendőrfőkapitányon túl a hatáskörébe tartozó központi szakmai irányítás érdekében nyílt parancs, 
illetve a megbízólevél kiadására jogosult:
a) az országos rendőrfőkapitány helyettesei;
b) az ORFK Ellenőrzési Szolgálat vezetője;
c) az ORFK Személyügyi Főigazgatóság Humánigazgatási Szolgálat vezetője;
d) az ORFK Hivatal vezetője;
e) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság igazgatója;
f ) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ igazgatója;
g) a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ igazgatója;
h) a Nemzetközi Oktatási Központ igazgatója;
i) a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet igazgatója.”
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4. A Rendőrség Normaalkotási Szabályzatáról szóló 23/2006. (XII. 29.) ORFK utasítás módosítása

 4. A Rendőrség Normaalkotási Szabályzatáról szóló 23/2006. (XII. 29.) ORFK utasítás 1.  pont b)  alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
[Jelen utasítás (a továbbiakban: utasítás) hatálya kiterjed:]
„b) a  megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra, a  Készenléti Rendőrségre, a  Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, 
a  Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre, a  Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra, a  Rendőrségi Oktatási 
és Kiképző Központra és a Nemzetközi Oktatási Központra (a továbbiakban együtt: területi szervek);”

 5. A Rendőrség Normaalkotási Szabályzatáról szóló 23/2006. (XII. 29.) ORFK utasítás 63.  pontjában az  „ORFK 
Humánigazgatási Szolgálat” szövegrész helyébe az „ORFK Személyügyi Főigazgatóság Humánigazgatási Szolgálat” 
szöveg lép.

5. A Rendőrség Védőoltási Szabályzatáról szóló 47/2007. (OT 30.) ORFK utasítás módosítása

 6. A Rendőrség Védőoltási Szabályzatáról szóló 47/2007. (OT 30.) ORFK utasítás 1. számú melléklet 11.  pontjában 
az  „ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi és Pszichológiai Osztálya” szövegrész helyébe az  „ORFK 
Személyügyi Főigazgatóság Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály” szöveg lép.

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

 7. A rendőrségi gépjárművek megkülönböztető jelzéseinek használatáról, valamint a  gépjárművezetők pszichológiai 
alkalmassági vizsgálatáról szóló 63/2007. (OT 34.) ORFK utasítás
a) 19.  pontjában az „Az ORFK Humánigazgatási Szolgálat Fegyelmi Osztály” szövegrész helyébe az „Az ORFK 

Személyügyi Főigazgatóság Humánigazgatási Szolgálat Fegyelmi Osztály”;
b) 38. pontjában az „az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője” szövegrész helyébe az „a Rendőrségi Oktatási 

és Kiképző Központ igazgatója”
szöveg lép.

7. A Rendőrség köztisztviselői, közalkalmazotti státuszain önkormányzati finanszírozással történő 
foglalkoztatás eljárási szabályairól szóló 2/2008. (OT 3.) ORFK utasítás módosítása

 8. A Rendőrség köztisztviselői, közalkalmazotti státuszain önkormányzati finanszírozással történő foglalkoztatás eljárási 
szabályairól szóló 2/2008. (OT 3.) ORFK utasítás
a) 6.  pontjában az „az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetőjének” szövegrész helyébe az „a személyügyi 

országos rendőrfőkapitány-helyettesnek (a továbbiakban: ORFK személyügyi főigazgatója)”;
b) 7.  pontjában az  „ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője” szövegrészek helyébe az  „ORFK személyügyi 

főigazgatója”, valamint az „az ORFK Gazdasági Főigazgatóság vezetőjének” szövegrész helyébe az „a gazdasági 
országos rendőrfőkapitány-helyettesnek”;

c) 8.  pontjában az  „ORFK Humánigazgatási Szolgálatán” szövegrész helyébe az  „ORFK Személyügyi 
Főigazgatóságon”

szöveg lép.

8. A Nemzeti Influenza Pandémiás Terv rendőri feladatainak végrehajtására szóló 19/2008. (OT 11.)  
ORFK utasítás módosítása

 9. A Nemzeti Influenza Pandémiás Terv rendőri feladatainak végrehajtására szóló 19/2008. (OT 11.) ORFK utasítás
a) 2. pontjában az „ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály vezetőjével” 

szövegrész helyébe az „ORFK Személyügyi Főigazgatóság Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály 
vezetőjével”;
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b) 5. pont f ) alpontjában az „ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztálya” 
szövegrész helyébe az „ORFK Személyügyi Főigazgatóság Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztálya”;

c) 5. pont h) alpontjában az „ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály 
vezetője” szövegrész helyébe az „ORFK Személyügyi Főigazgatóság Egészségügyi Szakirányító és Hatósági 
Főosztály vezetője”

szöveg lép.

9. A hőségriadó elrendelésekor a Rendőrség személyi állománya, a rendőrségi épületekben tartózkodó 
ügyfelek és a rendőrhatósági eljárás alá vont személyek hőség okozta egészségkárosodásának megelőzése 
érdekében végrehajtandó intézkedésekről szóló 30/2008. (OT 16.) ORFK utasítás módosítása

 10. A hőségriadó elrendelésekor a  Rendőrség személyi állománya, a  rendőrségi épületekben tartózkodó ügyfelek 
és  a  rendőrhatósági eljárás alá vont személyek hőség okozta egészségkárosodásának megelőzése érdekében 
végrehajtandó intézkedésekről szóló 30/2008. (OT 16.) ORFK utasítás 28.  pontjában az „ORFK Humánigazgatási 
Szolgálat Egészségügyi és Pszichológiai Osztály” szövegrész helyébe az  „ORFK Személyügyi Főigazgatóság 
Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály” szöveg lép.

10. A Rendőrség személyi állománya lövedékálló védőmellényének használatáról szóló 34/2008. (OT 18.) 
ORFK utasítás módosítása

 11. A Rendőrség személyi állománya lövedékálló védőmellényének használatáról szóló 34/2008. (OT 18.) ORFK utasítás 
1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az utasítás hatálya kiterjed az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK), a Készenléti Rendőrségre, 
a  Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a  Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra, a  Bűnügyi Szakértői és 
Kutatóintézetre, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra, a Nemzetközi Oktatási Központra, a megyei (fővárosi) 
rendőr-főkapitányságokra, a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre (a továbbiakban együtt: 
rendőri szervek).”

11. A „Tiszteletbeli rendőr” cím alapításáról szóló 18/2009. (OT 11.) ORFK utasítás módosítása

 12. A „Tiszteletbeli rendőr” cím alapításáról szóló 18/2009. (OT 11.) ORFK utasítás 9. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„9. A Bizottság tagjai:
a) az országos rendőrfőkapitány-helyettesek;
b) az ORFK Kommunikációs Szolgálat vezetője.”

12. A közbiztonságra veszélyes helyzetek kezelésével összefüggő rendőrségi tárgyalási feladatokról szóló 
32/2009. (OT 17.) ORFK utasítás módosítása

 13. A közbiztonságra veszélyes helyzetek kezelésével összefüggő rendőrségi tárgyalási feladatokról szóló 32/2009. (OT 17.) 
ORFK utasítás 21. pontjában az „ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi és Pszichológiai Osztályának” szövegrész 
helyébe az „ORFK Személyügyi Főigazgatóság Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály” szöveg lép.

13. A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható ideiglenes megelőző távoltartás rendőrségi 
feladatainak végrehajtásáról szóló 37/2009. (OT 22.) ORFK utasítás módosítása

 14. A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható ideiglenes megelőző távoltartás rendőrségi feladatainak 
végrehajtásáról szóló 37/2009. (OT 22.) ORFK utasítás
a) 1. pontjában a „Készenléti Rendőrségre” szövegrész helyébe a „Készenléti Rendőrségre, a Rendőrségi Oktatási 

és Kiképző Központra”;
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b) 22. pontjában az „Az ORFK Humánigazgatási Szolgálat” szövegrész helyébe az „A Rendőrségi Oktatási és Kiképző 
Központ igazgatója”, az „az ORFK rendészeti és bűnügyi főigazgatójával” szövegrész helyébe az „a rendészeti 
és a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettessel”;

c) 24. pontjában az „az ORFK rendészeti, valamint bűnügyi főigazgatója” szövegrész helyébe az „a rendészeti és 
a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes”

szöveg lép.

14. A cigány származású fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében a Rendőrség által biztosított 
támogatási rendszer létrehozásáról, valamint a rendőri szervek ezzel kapcsolatos feladatairól szóló  
1/2010. (OT 1.) ORFK utasítás módosítása

 15. A cigány származású fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében a  Rendőrség által biztosított támogatási 
rendszer létrehozásáról, valamint a rendőri szervek ezzel kapcsolatos feladatairól szóló 1/2010. (OT 1.) ORFK utasítás 
26. pontjában az „az országos rendőrfőkapitány” szövegrész helyébe az „a személyügyi országos rendőrfőkapitány-
helyettes”, az „az ORFK Humánigazgatási Szolgálat” szövegrész helyébe az „az ORFK Személyügyi Főigazgatóság 
Humánigazgatási Szolgálat” szöveg lép.

15. Az ideiglenes külföldi kiküldetéssel összefüggésben felmerülő kiadások kincstári kártyával történő 
finanszírozásának szabályairól szóló 14/2010. (OT 8.) ORFK utasítás módosítása

 16. Az ideiglenes külföldi kiküldetéssel összefüggésben felmerülő kiadások kincstári kártyával történő finanszírozásának 
szabályairól szóló 14/2010. (OT 8.) ORFK utasítás 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Az ideiglenes külföldi kiküldetéseknél (a továbbiakban: kiküldetés) felmerülő kiadások finanszírozása érdekében 
VIP aranykártya a Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóságon (a továbbiakban: KR KIG) keresztül biztosítható:
a) az országos rendőrfőkapitány;
b) a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes;
c) a műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes;
d) a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes;
e) a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes;
f ) a személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes;
g) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ igazgatója
részére.”

 17. Az ideiglenes külföldi kiküldetéssel összefüggésben felmerülő kiadások kincstári kártyával történő finanszírozásának 
szabályairól szóló 14/2010. (OT 8.) ORFK utasítás 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. A  2.  pontba nem tartozó költségvetési szervek gazdasági szervezetein keresztül VIP aranykártya – döntéstől 
függően –
a) a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ igazgatója;
b) a Nemzetközi Oktatási Központ igazgatója;
c) a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet igazgatója;
d) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság igazgatója;
e) a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetője;
f ) a megyei rendőr-főkapitányság vezetője
számára biztosítható.”

 18. Az ideiglenes külföldi kiküldetéssel összefüggésben felmerülő kiadások kincstári kártyával történő finanszírozásának 
szabályairól szóló 14/2010. (OT 8.) ORFK utasítás 3. pontjában a „KR GI GEK-en” szövegrész helyébe a „KR KIG-en” szöveg 
lép.

 19. Az ideiglenes külföldi kiküldetéssel összefüggésben felmerülő kiadások kincstári kártyával történő finanszírozásának 
szabályairól szóló 14/2010. (OT 8.) ORFK utasítás
a) 15. pontjában a „KR GI GEK” szövegrész helyébe a „KR KIG”;



4670	 H I V ATA L O S 	 É R T E S Í T Ő 	 • 	 2016.	évi	49.	szám	

b) 18. pontjában a „KR GI GEK” szövegrészek helyébe a „KR KIG”;
c) 1. mellékletében „KR GI GEK” szövegrészek helyébe a „KR KIG”
szöveg lép.

16. A rendőrségi fogdák, az őrzött szállások és a határrendészeti kirendeltségek előállító helyiségeinek  
AIDS ellen védő egységfelszereléssel történő ellátásáról szóló 18/2010. (OT 9.) ORFK utasítás módosítása

 20. A rendőrségi fogdák, az őrzött szállások és a határrendészeti kirendeltségek előállító helyiségeinek AIDS ellen védő 
egységfelszereléssel történő ellátásáról szóló 18/2010. (OT 9.) ORFK utasítás 10. pontjában az „ORFK Humánigazgatási 
Szolgálat Egészségügyi és Pszichológiai Osztályához” szövegrész helyébe az  „ORFK Személyügyi Főigazgatóság 
Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztályhoz” szöveg lép.

17. A kényszerítő eszközök rendszeresítési, illetve alkalmazásba vételi eljárásának részletszabályairól szóló 
19/2010. (OT 9.) ORFK utasítás módosítása

 21. A kényszerítő eszközök rendszeresítési, illetve alkalmazásba vételi eljárásának részletszabályairól szóló 19/2010. 
(OT  9.) ORFK utasítás 14.  pontjában az  „az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője” szövegrész helyébe 
az „a személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes” szöveg lép.

18. A Rendőrség bűnmegelőzési tevékenységéről szóló 20/2010. (OT 10.) ORFK utasítás módosítása

 22. A Rendőrség bűnmegelőzési tevékenységéről szóló 20/2010. (OT 10.) ORFK utasítás 1. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„1. Az utasítás hatálya kiterjed az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK), a Készenléti Rendőrségre, 
a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési 
Központra, a  Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra, a  Nemzetközi Oktatási Központra, a  megyei (fővárosi) 
rendőr-főkapitányságokra, a rendőrkapitányságokra és határrendészeti kirendeltségekre.”

19. Az Európa Tanács Kínzásellenes Bizottsága (CPT) ajánlásainak végrehajtásáról szóló 22/2010. (OT 10.) 
ORFK utasítás módosítása

 23. Az Európa Tanács Kínzásellenes Bizottsága (CPT) ajánlásainak végrehajtásáról szóló 22/2010. (OT 10.) ORFK utasítás 
15.  pontjában az „ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi és Pszichológiai Osztályát” szövegrész helyébe 
az „ORFK Személyügyi Főigazgatóság Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztályt” szöveg lép.

20. Az ittasság ellenőrzéséről szóló 27/2010. (OT 14.) ORFK utasítás módosítása

 24. Az ittasság ellenőrzéséről szóló 27/2010. (OT 14.) ORFK utasítás 37. pontjában az „Az ORFK Humánigazgatási Szolgálat 
vezetője” szövegrész helyébe az „A Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ igazgatója” szöveg lép.

21. A Rendőrség vezetői állománya, valamint az orvosok és pszichológusok egészségi, pszichikai és fizikai 
alkalmassági vizsgálatának rendjéről szóló 40/2010. (OT 23.) ORFK utasítás módosítása

 25. A Rendőrség vezetői állománya, valamint az orvosok és pszichológusok egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági 
vizsgálatának rendjéről szóló 40/2010. (OT 23.) ORFK utasítás 2. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az utasítás személyi hatálya az 1. pontban meghatározott szervek állományába tartozó, alábbi személyekre terjed ki:)
„b) a Készenléti Rendőrség, a Repülőtéri Rendőri Igazgatóság, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, a Nemzetközi 
Bűnügyi Együttműködési Központ, a  Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ, a  Nemzetközi Oktatási Központ 



H I V A T A L O S  É R T E S Í T Ő 	 • 	 2016.	évi	49.	szám	 4671

vonatkozásában a  parancsnokra, az  igazgatóra, a  parancsnokhelyettesekre, az  igazgatóhelyettesekre, 
a főosztályvezetőkre, valamint a velük azonos jogállású vezetőkre és helyetteseikre, az osztályvezetőkre és a velük 
azonos jogállású vezetőkre, az orvosokra és a pszichológusokra;”

 26. A Rendőrség vezetői állománya, valamint az orvosok és pszichológusok egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági 
vizsgálatának rendjéről szóló 40/2010. (OT 23.) ORFK utasítás
a) 3.  pontjában az „ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi és Pszichológiai Osztály (a továbbiakban: 

ORFK EPO)” szövegrész helyébe az „ORFK Személyügyi Főigazgatóság Egészségügyi Szakirányító és Hatósági 
Főosztály (a továbbiakban: ORFK ESZHF)”;

b) 3., 5., 7., 8., 9. és 11. pontjában az „ORFK EPO” szövegrész helyébe az „ORFK ESZHF”;
c) 12. és 13. pontjában az „Az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője” szövegrész helyébe az „A személyügyi 

országos rendőrfőkapitány-helyettes”
szöveg lép.

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

 27. A beosztáshoz szükséges fizikai alkalmasság ellenőrzéséről szóló 43/2010. (OT 24.) ORFK utasítás 6. pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„6. A felmérést és az eredmények rögzítését állományuk vonatkozásában önállóan hajtják végre:
a) a Készenléti Rendőrség;
b) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság;
c) a ROKK;
d) a Nemzetközi Oktatási Központ;
e) a Budapesti Rendőr-főkapitányság;
f ) a megyei rendőr-főkapitányságok.”

 28. A beosztáshoz szükséges fizikai alkalmasság ellenőrzéséről szóló 43/2010. (OT 24.) ORFK utasítás
a) 7. pont a) alpontjában a „Humánigazgatási Szolgálat” szövegrész helyébe a „Személyügyi Főigazgatóság”;
b) 25. pontjában az „ORFK Humánigazgatási Szolgálat (a továbbiakban: ORFK HSZ)” szövegrész helyébe az „ORFK 

Személyügyi Főigazgatóság Humánigazgatási Szolgálat”
szöveg lép.

23. 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

 29. 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 
1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az utasítás hatálya kiterjed:)
„b) a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre, a Nemzetközi 
Bűnügyi Együttműködési Központra, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra, a Nemzetközi Oktatási Központra, 
valamint a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra (a továbbiakban együtt: területi szervek);”
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24. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv és a roma kisebbségi önkormányzatok 
közötti együttműködésről, kapcsolattartásról szóló 22/2011. (X. 21.) ORFK utasítás módosítása

 30. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv és a  roma kisebbségi önkormányzatok közötti 
együttműködésről, kapcsolattartásról szóló 22/2011. (X. 21.) ORFK utasítás 5. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„5. A KKKM-et az ORFK Rendészeti Főigazgatóság kijelölt főosztályvezetője vezeti, tagjai:
a) az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság,
b) az ORFK Rendészeti Főigazgatóság,
c) az ORFK Személyügyi Főigazgatóság, valamint
d) az ORFK Kommunikációs Szolgálat
állományából kijelölt egy-egy személy.”

25. A multikulturális környezetben végrehajtott rendőri intézkedésekről szóló 27/2011. (XII. 30.) ORFK utasítás 
módosítása

 31. A multikulturális környezetben végrehajtott rendőri intézkedésekről szóló 27/2011. (XII. 30.) ORFK utasítás 1. pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Jelen utasítás (a továbbiakban: utasítás) hatálya kiterjed:
a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendőrség) központi szervére;
b) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra, a Nemzeti Nyomozó Irodára, a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri 
Rendőr Igazgatóságra, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra;
c) a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre.”

 32. A multikulturális környezetben végrehajtott rendőri intézkedésekről szóló 27/2011. (XII. 30.) ORFK utasítás 
26.  pontjában az  „Az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője” szövegrész helyébe az  „A Rendőrségi Oktatási 
és Kiképző Központ igazgatója” szöveg lép.

26. Az Ellenőrzési Szabályzatról szóló 6/2012. (III. 9.) ORFK utasítás módosítása

 33. Az Ellenőrzési Szabályzatról szóló 6/2012. (III. 9.) ORFK utasítás 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. A  függetlenített ellenőrzési szervezet az  adott szerv és az  annak alárendelt szervek vonatkozásában végez 
rendőri-szakmai ellenőrzéseket. A Szolgálat által – a 10. pontban foglaltak figyelembevételével – végzett ellenőrzés 
kivételével az ezen szervezetek által végzett rendőri-szakmai ellenőrzések nem terjednek ki a Készenléti Rendőrség 
parancsnokára, a  Repülőtéri Rendőr Igazgatóság igazgatójára, a  Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet igazgatójára, 
a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ igazgatójára, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ igazgatójára, 
a  Nemzetközi Oktatási Központ igazgatójára, a  Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetőjére, a  megyei 
rendőr-főkapitányságok vezetőire, továbbá a  helyettesi feladatok vonatkozásában helyetteseikre, valamint 
a függetlenített ellenőrzési szervezet vezetőjére.”

 34. Az Ellenőrzési Szabályzatról szóló 6/2012. (III. 9.) ORFK utasítás 151. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„151. A budapesti rendőrfőkapitány helyettesei, a megyei rendőrfőkapitányok helyettesei, a Készenléti Rendőrség 
parancsnokhelyettesei, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ igazgatóhelyettesei, a Rendőrségi Oktatási 
és Kiképző Központ igazgatóhelyettesei, a  Nemzetközi Oktatási Központ igazgatóhelyettese, a  Repülőtéri Rendőr 
Igazgatóság igazgatóhelyettesei, a  Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet igazgatóhelyettesei, valamint az  igazgatói 
beosztású vezetők ellenőrzését a Szolgálat vezetője által kijelölt osztályvezető részvételével kell végrehajtani.”



H I V A T A L O S  É R T E S Í T Ő 	 • 	 2016.	évi	49.	szám	 4673

27. A Rendőrség munkavédelmi tevékenységének ellátásáról szóló 10/2012. (VI. 29.) ORFK utasítás 
módosítása

 35. A Rendőrség munkavédelmi tevékenységének ellátásáról szóló 10/2012. (VI. 29.) ORFK utasítás
a) 6.  pontjában az „az ORFK Humánigazgatási Szolgálata vezetőjének” szövegrész helyébe az „a személyügyi 

országos rendőrfőkapitány-helyettes (a továbbiakban: ORFK személyügyi főigazgató)”;
b) 12. és 15. pontjában az „ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály” 

szövegrész helyébe az „ORFK Személyügyi Főigazgatóság Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály”;
c) 17. pontjában az „ORFK Humánigazgatási Szolgálatának vezetője” szövegrész helyébe az „ORFK személyügyi 

főigazgató”;
d) 2., 3. és 4.  mellékletében az  „ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője” szövegrész helyébe az  „ORFK 

személyügyi főigazgató”
szöveg lép.

28. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi 
szakanyagellátás biztosításáról és tartalékkészletének meghatározásáról szóló 16/2012. (VIII. 31.)  
ORFK utasítás módosítása

 36. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi 
szakanyagellátás biztosításáról és tartalékkészletének meghatározásáról szóló 16/2012. (VIII. 31.) ORFK utasítás 
1. pont n) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ezen utasítás vonatkozásában:)
„n) területi szerv: a  Készenléti Rendőrség, a  Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, a  Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, 
a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ, a Nemzetközi Oktatási 
Központ, valamint a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok;”

 37. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi 
szakanyagellátás biztosításáról és tartalékkészletének meghatározásáról szóló 16/2012. (VIII. 31.) ORFK utasítás 
14.  pontjában az  „az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője” szövegrész helyébe az  „a Rendőrségi Oktatási 
és  Kiképző Központ igazgatója”, az  „az ORFK bűnügyi főigazgatójának és az  ORFK rendészeti főigazgatójának” 
szövegrész helyébe az „a rendészeti és a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettesnek” szöveg lép.

 38. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi 
szakanyagellátás biztosításáról és tartalékkészletének meghatározásáról szóló 16/2012. (VIII. 31.) ORFK utasítás 
2.  mellékletében az „az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője” szövegrész helyébe az „a Rendőrségi Oktatási 
és Kiképző Központ igazgatója” szöveg lép.

29. A gyermekmeghallgató szoba használatbavételéről, használatának rendjéről szóló 1/2013. (I. 8.)  
ORFK utasítás módosítása

 39. A gyermekmeghallgató szoba használatbavételéről, használatának rendjéről szóló 1/2013. (I. 8.) ORFK utasítás 
1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az utasítás hatálya kiterjed:
a) az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendőrség) központi nyomozó 
hatóságára (a továbbiakban: ORFK);
b) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra;
c) a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodára (a továbbiakban: KR NNI);
d) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra (a továbbiakban: RRI);
[a b)–d) alpontban foglaltak a továbbiakban együtt: területi nyomozó hatóságok];
e) a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra (a továbbiakban: ROKK);
f ) a rendőrkapitányságokra (a továbbiakban: helyi nyomozó hatóságok).”
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 40. A gyermekmeghallgató szoba használatbavételéről, használatának rendjéről szóló 1/2013. (I. 8.) ORFK utasítás 
16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. A ROKK igazgatója – a rendészeti és bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettessel együttműködve – köteles 
intézkedni a területi nyomozó hatóság állományába tartozó mentorok oktatásának megszervezésére.”

 41. A gyermekmeghallgató szoba használatbavételéről, használatának rendjéről szóló 1/2013. (I. 8.) ORFK utasítás 2. pont 
a) pont aa) alpontjában és 12. pont a) alpontjában az „az ORFK által” szövegrész helyébe az „a ROKK által” szöveg lép.

30. A médiatartalom-szolgáltatók részére adható tájékoztatás rendjéről szóló 10/2013. (III. 14.) ORFK utasítás 
módosítása

 42. A médiatartalom-szolgáltatók részére adható tájékoztatás rendjéről szóló 10/2013. (III. 14.) ORFK utasítás 2.  pont 
a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az utasítás alkalmazásában)
„a) budapesti székhelyű rendőri szervek: az  Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK), a  Készenléti 
Rendőrség, a  Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, a  Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, a  Nemzetközi Bűnügyi 
Együttműködési Központ, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ, a Nemzetközi Oktatási Központ, a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság, valamint a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság;”

31. A fegyelemkezelő adatállománnyal kapcsolatos feladatokról szóló 11/2013. (III. 29.) ORFK utasítás 
módosítása

 43. A fegyelemkezelő adatállománnyal kapcsolatos feladatokról szóló 11/2013. (III. 29.) ORFK utasítás 1. pont b) alpontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
[A fegyelemkezelő adatállománnyal kapcsolatos feladatokról szóló utasítás (a továbbiakban: utasítás) hatálya kiterjed:]
„b) a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre, a Nemzetközi 
Bűnügyi Együttműködési Központra, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra, a Nemzetközi Oktatási Központra, 
a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra (a továbbiakban: területi szervek), valamint”

 44. A fegyelemkezelő adatállománnyal kapcsolatos feladatokról szóló 11/2013. (III. 29.) ORFK utasítás
a) 3. pontjában az „ORFK Humánigazgatási Szolgálat” szövegrészek helyébe az „ORFK Személyügyi Főigazgatóság 

Humánigazgatási Szolgálat”;
b) 5.  pontjában az  „ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője” szövegrész helyébe az  „ORFK Személyügyi 

Főigazgatóság Humánigazgatási Szolgálat vezetője”;
c) 12. pontjában az „ORFK Humánigazgatási Szolgálata” szövegrész helyébe az „ORFK Személyügyi Főigazgatóság 

Humánigazgatási Szolgálata”
szöveg lép.

32. A szolgálati lőfegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és pirotechnikai eszközök tárolásának és biztonsági 
követelményeinek meghatározásáról, a lőfegyverek, lőszerek és fegyverzeti tartozékok kezelésének, 
nyilvántartásának, őrzésének és ellenőrzésének szabályozásáról szóló 13/2013. (IV. 11.) ORFK utasítás 
módosítása

 45. A szolgálati lőfegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és pirotechnikai eszközök tárolásának és biztonsági 
követelményeinek meghatározásáról, a lőfegyverek, lőszerek és fegyverzeti tartozékok kezelésének, nyilvántartásának, 
őrzésének és ellenőrzésének szabályozásáról szóló 13/2013. (IV. 11.) ORFK utasítás 1.  pont a)  alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
[Az utasítás (a továbbiakban: utasítás) hatálya kiterjed:]
„a) az  Országos Rendőr-főkapitányságra, a  Készenléti Rendőrségre, a  Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a  Bűnügyi 
Szakértői és Kutatóintézetre, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző 
Központra, a  Nemzetközi Oktatási Központra, a  megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra, valamint 
a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre (a továbbiakban együtt: Rendőrség);”
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 46. A szolgálati lőfegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és pirotechnikai eszközök tárolásának és biztonsági 
követelményeinek meghatározásáról, a lőfegyverek, lőszerek és fegyverzeti tartozékok kezelésének, nyilvántartásának, 
őrzésének és ellenőrzésének szabályozásáról szóló 13/2013. (IV. 11.) ORFK utasítás 119.  pont a)  alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Ellenőrzésre kötelezett:)
„a) a  Készenléti Rendőrség, a  Repülőtéri Rendőr Igazgatóság a  Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ, 
a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ, a Nemzetközi Oktatási Központ és a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok 
szakmai irányításért felelős osztályainak ellenőrzésre kijelölt és nyílt paranccsal ellátott munkatársai az  alárendelt 
rendőri szerveknél a teljes fegyverzettechnikai készletre, a szerv éves ellenőrzési tervében meghatározott időpontban, 
évente legalább egy esetben;”

33. A rendőri korrupciós cselekmények megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatos feladatokról szóló 
20/2013. (V. 17.) ORFK utasítás módosítása

 47. A rendőri korrupciós cselekmények megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatos feladatokról szóló 20/2013. 
(V. 17.) ORFK utasítás 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az utasítás hatálya kiterjed:)
„b) a  Készenléti Rendőrségre, a  megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra, a  Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, 
a  Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra, a  Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra, a  Nemzetközi 
Oktatási Központra, valamint a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre (a továbbiakban: területi szervek),”

 48. A rendőri korrupciós cselekmények megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatos feladatokról szóló 20/2013. 
(V. 17.) ORFK utasítás 36. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„36. Az országos rendőrfőkapitány helyettesei
a) a  rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes (a továbbiakban: ORFK rendészeti főigazgatója) és a  bűnügyi 
országos rendőrfőkapitány-helyettes (a továbbiakban: ORFK bűnügy főigazgatója) a  részére a  35.  pont alapján 
megküldött megyei jelentések felhasználásával;
b) a  Készenléti Rendőrség parancsnoka az  irányítása alá tartozó szerv tevékenységével összefüggésben észlelt 
kockázatokról és mérséklésükre tett intézkedésükről;
c) a  gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes (a továbbiakban: ORFK gazdasági főigazgatója) a  gazdasági 
szakszolgálatot érintő korrupciós helyzet értékeléséről és a kockázatokról;
d) a  személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes (a továbbiakban: ORFK személyügyi főigazgatója) 
a humánigazgatási szakszolgálatot érintő korrupciós helyzet értékeléséről és a kockázatokról
éves jelentést készítenek a tárgyévet követő év február 25-éig.”

 49. A rendőri korrupciós cselekmények megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatos feladatokról szóló 20/2013. 
(V. 17.) ORFK utasítás 38. pont f ) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Munkabizottság tagjai:)
„f ) az ORFK személyügyi főigazgatója által kijelölt vezető;”

 50. A rendőri korrupciós cselekmények megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatos feladatokról szóló 20/2013. 
(V. 17.) ORFK utasítás 39. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Munkabizottság üléseire meg kell hívni:)
„c) az ORFK személyügyi főigazgatója által kijelölt rendészeti szakközépiskola igazgatóját.”

34. A jelentési és felterjesztési rendről szóló 21/2013. (V. 17.) ORFK utasítás módosítása

 51. A jelentési és felterjesztési rendről szóló 21/2013. (V. 17.) ORFK utasítás 1.  pont b)  alpontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(Az utasítás hatálya kiterjed)
„b) a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre, a Nemzetközi 
Bűnügyi Együttműködési Központra, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra, a Nemzetközi Oktatási Központra, 
valamint a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra, (a továbbiakban együtt: területi szervek);”
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 52. A jelentési és felterjesztési rendről szóló 21/2013. (V. 17.) ORFK utasítás 2. pontjában az „az ORFK Humánigazgatási 
Szolgálat vezetője” szövegrész helyébe az „a személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes” szöveg lép.

35. A belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról szóló 23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás módosítása

 53. A belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról szóló 23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás 1. pont b) alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Az utasítás hatálya kiterjed:)
„b) a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre, a Nemzetközi 
Bűnügyi Együttműködési Központra, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra, a Nemzetközi Oktatási Központra, 
a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra (a továbbiakban: területi szervek), valamint”

36. A minősítői jogkör átruházásáról, a minősített adat védelmével kapcsolatos szakirányítási tevékenységről, 
valamint a személyi és adminisztratív biztonsági intézkedések egységes alkalmazásáról szóló 25/2013. (VI. 28.) 
ORFK utasítás módosítása

 54. A minősítői jogkör átruházásáról, a minősített adat védelmével kapcsolatos szakirányítási tevékenységről, valamint 
a személyi és adminisztratív biztonsági intézkedések egységes alkalmazásáról szóló 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás 
1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az utasítás hatálya kiterjed az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: Rendőrség) 
minősített adatot kezelő szerveire, így:]
„b) a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre, a Nemzetközi 
Bűnügyi Együttműködési Központra, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra, a Nemzetközi Oktatási Központra, 
a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra (a továbbiakban együtt: területi szervek), valamint”

 55. A minősítői jogkör átruházásáról, a minősített adat védelmével kapcsolatos szakirányítási tevékenységről, valamint 
a személyi és adminisztratív biztonsági intézkedések egységes alkalmazásáról szóló 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás 
4. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.) 4.  § (2) és (3)  bekezdéseiben 
meghatározottak alapján az országos rendőrfőkapitány minősítői jogköreit – átruházott jogkörben – az alábbi vezetők 
gyakorolják:]
„a) „Szigorúan titkos!” minősítési szintig:
aa) az országos rendőrfőkapitány-helyettesek;
ab) a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletével kapcsolatos feladatok körébe tartozó adatok esetében 
az ORFK biztonsági vezetője;”

 56. A minősítői jogkör átruházásáról, a minősített adat védelmével kapcsolatos szakirányítási tevékenységről, valamint 
a személyi és adminisztratív biztonsági intézkedések egységes alkalmazásáról szóló 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás 
6. pontjában a „kiemelt főreferens” szövegrész helyébe a „kiemelt főelőadó” szöveg lép.

37. Az alapvető jogok biztosa és helyettesei, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság által végzett vizsgálatokkal kapcsolatos eljárásról szóló 29/2013. (VII. 5.) ORFK utasítás módosítása

 57. Az alapvető jogok biztosa és helyettesei, valamint a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által 
végzett vizsgálatokkal kapcsolatos eljárásról szóló 29/2013. (VII. 5.) ORFK utasítás 1.  pont b)  alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Az utasítás hatálya kiterjed)
„b) a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre, a Nemzetközi 
Bűnügyi Együttműködési Központra, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra, a Nemzetközi Oktatási Központra, 
valamint a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra;”
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38. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tűzvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 
31/2013. (VIII. 5.) ORFK utasítás módosítása

 58. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tűzvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 31/2013. 
(VIII. 5.) ORFK utasítás 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. A tárgyévet követő év január 20. napjáig az ORFK Gazdasági Főigazgatóság részére:
a) a Készenléti Rendőrség parancsnoka;
b) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ igazgatója;
c) a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ igazgatója;
d) a Nemzetközi Oktatási Központ igazgatója;
e) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság igazgatója;
f ) a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet igazgatója;
g) a megyei rendőrfőkapitány;
h) Budapest rendőrfőkapitánya
megküldi az  irányítása alatt álló szerv és az  annak elhelyezésére szolgáló objektum – a  Készenléti Rendőrség 
parancsnoka a RIK értékelésére is kiterjedő – tűzvédelmi helyzetéről szóló jelentését.”

39. A pályázatkezelés rendjéről szóló 38/2013. (X. 4.) ORFK utasítás módosítása

 59. A pályázatkezelés rendjéről szóló 38/2013. (X. 4.) ORFK utasítás 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(Az utasítás hatálya kiterjed:)
„b) a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre, a Nemzetközi 
Bűnügyi Együttműködési Központra, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra, a Nemzetközi Oktatási Központra, 
valamint a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra (a továbbiakban együtt: területi szervek).”

 60. A pályázatkezelés rendjéről szóló 38/2013. (X. 4.) ORFK utasítás 28. pont b) alpontjában az „ORFK Humánigazgatási 
Szolgálat” szövegrész helyébe az „ORFK Személyügyi Főigazgatóság” szöveg lép.

40. Az Országos és a megyei (fővárosi) Törzs felállításáról, szervezeti felépítéséről, jelentő rendszerének 
működtetéséről szóló 43/2013. (XI. 8.) ORFK utasítás módosítása

 61. Az Országos és a megyei (fővárosi) Törzs felállításáról, szervezeti felépítéséről, jelentő rendszerének működtetéséről 
szóló 43/2013. (XI. 8.) ORFK utasítás 36. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„36. Az  országos rendőrfőkapitány-helyettesek, a  megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok vezetői és az  RRI 
igazgatója kötelesek a  törzsvezetői és a  törzsekbe beosztott állomány részére szervezett továbbképzésekre és 
vizsgáztatásokra a résztvevő állományt kijelölni, részvételüket biztosítani.”

 62. Az Országos és a megyei (fővárosi) Törzs felállításáról, szervezeti felépítéséről, jelentő rendszerének működtetéséről 
szóló 43/2013. (XI. 8.) ORFK utasítás 11.  pontjában az „Az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője” szövegrész 
helyébe az „Az ORFK személyügyi főigazgatója” szöveg lép.

41. Az intranethálózat működtetéséről, valamint az Internet és elektronikus levelezési rendszer rendőrségi 
igénybevételének szabályairól szóló 45/2013. (XI. 15.) ORFK utasítás módosítása

 63. Az intranethálózat működtetéséről, valamint az  Internet és elektronikus levelezési rendszer rendőrségi 
igénybevételének szabályairól szóló 45/2013. (XI. 15.) ORFK utasítás 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az utasítás hatálya kiterjed
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK);
b) a Készenléti Rendőrségre;
c) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra;
d) a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre;



4678	 H I V ATA L O S 	 É R T E S Í T Ő 	 • 	 2016.	évi	49.	szám	

e) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra;
f ) a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra;
g) a Nemzetközi Oktatási Központra;
h) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra;
i) a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre
(a továbbiakban együtt: rendőri szervek).”

 64. Az intranethálózat működtetéséről, valamint az  Internet és elektronikus levelezési rendszer rendőrségi 
igénybevételének szabályairól szóló 45/2013. (XI. 15.) ORFK utasítás 27.  pontjában a  „Nemzetközi Bűnügyi 
Együttműködési Központ kivételével” szövegrész helyébe a  „Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ 
és a Nemzetközi Oktatási Központ kivételével” szöveg lép.

42. A kötelezettségvállalás, a pénzügyi és jogi ellenjegyzés, az utalványozás, az érvényesítés és a teljesítés 
igazolás rendjének meghatározásáról szóló 47/2013. (XI. 29.) ORFK utasítás módosítása

 65. A kötelezettségvállalás, a  pénzügyi és jogi ellenjegyzés, az  utalványozás, az  érvényesítés és a  teljesítés igazolás 
rendjének meghatározásáról szóló 47/2013. (XI. 29.) ORFK utasítás 36.  pont n)–o)  alpontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(Az ORFK költségvetési előirányzatainak terhére vállalt kötelezettségek teljesítésének igazolására – állandó jelleggel, 
a kötelezettségvállalás meghatározott csoportjaihoz kapcsolódóan – jogosult:)
„n) a személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes, valamint
o) az ORFK Személyügyi Főigazgatóság Humánigazgatási Szolgálat vezetője.”

 66. A kötelezettségvállalás, a  pénzügyi és jogi ellenjegyzés, az  utalványozás, az  érvényesítés és a  teljesítés igazolás 
rendjének meghatározásáról szóló 47/2013. (XI. 29.) ORFK utasítás 24. pont c) alpontjában az „az ORFK Humánigazgatási 
Szolgálat vezetője” szövegrész helyébe az „a személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes” szöveg lép.

43. A tudományos munkáról és az újítási szabályzatról szóló 48/2013. (XI. 29.) ORFK utasítás módosítása

 67. A tudományos munkáról és az újítási szabályzatról szóló 48/2013. (XI. 29.) ORFK utasítás 10. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„10. Az RTT koordinációs munkatársai:
a) a Készenléti Rendőrség;
b) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság;
c) a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet;
d) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ;
e) a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ;
f ) a Nemzetközi Oktatási Központ;
g) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok
állományából a  szervek vezetőinek előzetes egyetértésével az  RTT elnöke által felkért 1-1 fő (a továbbiakban: 
koordinációs munkatárs).”

 68. A tudományos munkáról és az újítási szabályzatról szóló 48/2013. (XI. 29.) ORFK utasítás 43. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„43. A Bíráló Bizottság állandó tagjai:
a) az országos rendőrfőkapitány-helyettesek képviselője;
b) az RTT képviselője.”

 69. A tudományos munkáról és az újítási szabályzatról szóló 48/2013. (XI. 29.) ORFK utasítás a következő 43/A. ponttal 
egészül ki:
„43/A. A Bíráló Bizottság további tagjait az ORFK Hivatalának vezetője kéri fel az újítási javaslat hasznosításával érintett 
szakterületek képviseletének biztosítása érdekében.”
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 70. A tudományos munkáról és az újítási szabályzatról szóló 48/2013. (XI. 29.) ORFK utasítás
a) 18.  pontjában az „Az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) Humánigazgatási Szolgálata” 

szövegrész helyébe az „A Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ”;
b) 21. pontjában az „az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője” szövegrész helyébe az „a Rendőrségi Oktatási 

és Kiképző Központ igazgatójának”
szöveg lép.

 71. Hatályát veszti a tudományos munkáról és az újítási szabályzatról szóló 48/2013. (XI. 29.) ORFK utasítás 15. pontja.

44. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tevékenység-irányítási központjai,  
egyes rendőri szervek ügyeletei, valamint a segélyhívásokat fogadó központok egységes működéséről szóló 
57/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás módosítása

 72. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tevékenység-irányítási központjai, egyes rendőri szervek 
ügyeletei, valamint a segélyhívásokat fogadó központok egységes működéséről szóló 57/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás 
1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az utasítás hatálya kiterjed:
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK);
b) a Készenléti Rendőrségre (a továbbiakban: KR);
c) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra (a továbbiakban: RRI);
d) a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre (a továbbiakban: BSZKI);
e) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra (a továbbiakban: NEBEK);
f ) a Rendőrségi Oktatási Kiképző Központra (a továbbiakban: ROKK);
g) a Nemzetközi Oktatási Központra (a továbbiakban: NOK);
h) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra (a továbbiakban: MRFK);
i) a  rendőrkapitányságokra és határrendészeti kirendeltségekre (a továbbiakban: HRK) [az i)  alpontban foglaltak 
a továbbiakban együtt: helyi szervek].”

 73. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tevékenység-irányítási központjai, egyes rendőri szervek 
ügyeletei, valamint a segélyhívásokat fogadó központok egységes működéséről szóló 57/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás 
170. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„170. Az országos rendőrfőkapitány-helyettesek, az ORFK Titkársági Főosztály vezetője, az ORFK Ellenőrzési Szolgálat 
vezetője, az  ORFK Hivatal vezetője, az  ORFK Kommunikációs Szolgálat vezetője, az  ORFK Költségvetési Ellenőrzési 
Iroda vezetője, a NEBEK igazgatója, a ROKK igazgatója, a NOK igazgatója, az RRI igazgatója és a rendőrfőkapitányok 
intézkednek annak érdekében, hogy az  irányításuk alá tartozó szerv, szervezeti egység vagy elem legalább 
osztályvezetői beosztású vezetőinek elérhetőségeiről (szervezeti egység/elem, beosztás, név, rendfokozat,  
BM, városi, mobil telefonszám, EDR hívószám, e-mail cím) az  ORFK Ügyeleti Főosztály elektronikus úton  
– az ugyeletifo.orfk@orfk.police.hu e-mail címen, Excel táblázat formájában – tájékoztatást kapjon.”

45. Az egyes eseményekkel kapcsolatos parancsnoki kivizsgálások szempontrendszeréről és jelentési rendjéről 
szóló 58/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás módosítása

 74. Az egyes eseményekkel kapcsolatos parancsnoki kivizsgálások szempontrendszeréről és jelentési rendjéről szóló 
58/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az utasítás hatálya kiterjed:
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK);
b) a Készenléti Rendőrségre;
c) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra;
d) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra;
e) a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre;

http://ugyeletifo.orfk@orfk.police.hu
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f ) a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra;
g) a Nemzetközi Oktatási Központra;
h) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra
[a b)–h) alpontok a továbbiakban együtt: területi szerv];
i) a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre (a továbbiakban együtt: helyi szerv).”

46. A Rendőrség Drogellenes Stratégiájáról szóló 4/2014. (II. 21.) ORFK utasítás módosítása

 75. A Rendőrség Drogellenes Stratégiájáról szóló 4/2014. (II. 21.) ORFK utasítás
a) 9. pontjában az „Az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője” szövegrész helyébe az „A Rendőrségi Oktatási 

és Kiképző Központ igazgatója”,
b) 17. pontjában az „ORFK Humánigazgatási Szolgálata” szövegrész helyébe az „ORFK Személyügyi Főigazgatóság 

Humánigazgatási Szolgálata”
szöveg lép.

47. Az Országos Rendőr-főkapitányság lakásbizottságáról szóló 10/2014. (IV. 14.) ORFK utasítás módosítása

 76. Az Országos Rendőr-főkapitányság lakásbizottságáról szóló 10/2014. (IV. 14.) ORFK utasítás 7.  pontja a  következő 
e) alponttal egészül ki:
(A bizottságba)
„e) az ORFK Személyügyi Főigazgatóság 4 tagot”

48. A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok elektronikus közzétételének szabályairól szóló 
14/2014. (V. 23.) ORFK utasítás módosítása

 77. A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok elektronikus közzétételének szabályairól szóló 14/2014. (V. 23.) ORFK 
utasítás 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az utasítás hatálya kiterjed:
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK);
b) a Készenléti Rendőrségre;
c) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra;
d) a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre;
e) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra;
f ) a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra;
g) a Nemzetközi Oktatási Központra;
h) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra
[a b)–h) alpontok a továbbiakban együtt: területi szerv];
i) a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre (a továbbiakban együtt: helyi szerv).”

49. A Rendőrség őrzött szállásainak szolgálati szabályzatáról és a menekültügyi őrzött befogadó 
központokban végrehajtandó rendőrségi feladatokról szóló 21/2014. (VII. 4.) ORFK utasítás módosítása

 78. A Rendőrség őrzött szállásainak szolgálati szabályzatáról és a  menekültügyi őrzött befogadó központokban 
végrehajtandó rendőrségi feladatokról szóló 21/2014. (VII. 4.) ORFK utasítás 121. pontjában az „ORFK Humánigazgatási 
Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály vezetője” szövegrész helyébe az  „ORFK Személyügyi 
Főigazgatóság Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály vezetője” szöveg lép.
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50. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv hivatásos állománya munka-  
és védőruházati ellátási normájáról szóló 43/2014. (XII. 23.) ORFK utasítás módosítása

 79. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv hivatásos állománya munka- és védőruházati ellátási 
normájáról szóló 43/2014. (XII. 23.) ORFK utasítás 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az utasítás hatálya kiterjed
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra;
b) a Készenléti Rendőrségre;
c) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra;
d) a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre;
e) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra;
f ) a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra;
g) a Nemzetközi Oktatási Központra, valamint
h) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra
(a továbbiakban együtt: rendőri szerv).”

51. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya egyéni védőeszközzel 
való ellátásának biztosításáról szóló 44/2014. (XII. 23.) ORFK utasítás módosítása

 80. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya egyéni védőeszközzel való 
ellátásának biztosításáról szóló 44/2014. (XII. 23.) ORFK utasítás 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az utasítás hatálya
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK);
b) a Készenléti Rendőrségre;
c) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra;
d) a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre;
e) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra;
f ) a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra;
g) a Nemzetközi Oktatási Központra;
h) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra
(a továbbiakban együtt: rendőri szerv)
terjed ki.”

52. A Hívásfogadó Központ munkavállalóinak Ruházati Szabályzatáról szóló 45/2014. (XII. 23.) ORFK utasítás 
módosítása

 81. A Hívásfogadó Központ munkavállalóinak Ruházati Szabályzatáról szóló 45/2014. (XII. 23.) ORFK utasítás 1.  pont 
b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az utasítás hatálya kiterjed)
„b) az Országos Rendőr-főkapitányság Személyügyi Főigazgatóságra;”

53. A Rendőrség közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési tevékenységének ellátásáról szóló 
7/2015. (V. 11.) ORFK utasítás módosítása

 82. A Rendőrség közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési tevékenységének ellátásáról szóló 7/2015. (V. 11.) 
ORFK utasítás
a) 1. melléklete helyébe az utasítás 1. melléklete;
b) 2. melléklete helyébe az utasítás 2. melléklete;
c) 3. melléklete helyébe az utasítás 3. melléklete;
d) 4. melléklete helyébe az utasítás 4. melléklete
lép.
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54. A körzeti megbízotti szabályzatról szóló 26/2015. (XII. 9.) ORFK utasítás módosítása

 83. A körzeti megbízotti szabályzatról szóló 26/2015. (XII. 9.) ORFK utasítás 104. pontjában az „az ORFK Humánigazgatási 
Szolgálatának (a továbbiakban: ORFK HISZ) szolgálatvezetője” szövegrész helyébe az  „a személyügyi országos 
rendőrfőkapitány-helyettes” szöveg lép.

55. Az európai uniós döntéshozatalban való részvétellel kapcsolatos rendőrségi szakértői tevékenységről 
szóló 27/2015. (XII. 12.) ORFK utasítás módosítása

 84. Az európai uniós döntéshozatalban való részvétellel kapcsolatos rendőrségi szakértői tevékenységről szóló 27/2015. 
(XII. 12.) ORFK utasítás 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Ezen utasítás hatálya
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK);
b) a Készenléti Rendőrségre;
c) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra (a továbbiakban: NEBEK);
d) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra;
e) a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre;
f ) a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra;
g) a Nemzetközi Oktatási Központra (a továbbiakban: NOK) és
h) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra
terjed ki.”

 85. Az európai uniós döntéshozatalban való részvétellel kapcsolatos rendőrségi szakértői tevékenységről szóló 27/2015. 
(XII. 12.) ORFK utasítás 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. A  BM utasítás 1.  melléklet 1. függelékében szereplő kijelölés alapján az „Europol Igazgatótanács alcsoport”, 
„CEPOL  Vezetőtestülete alcsoport” és a  „Frontex Igazgatótanács alcsoport” keretében folytatott koordinációs és 
együttműködési tevékenység ellátása a kijelölt Nemzeti Kapcsolattartási Pontok feladata. A Nemzeti Kapcsolattartási 
Pontok e tevékenységük ellátásához önálló, funkcionális elektronikus levélcímeket használnak.”

 86. Az európai uniós döntéshozatalban való részvétellel kapcsolatos rendőrségi szakértői tevékenységről szóló 27/2015. 
(XII. 12.) ORFK utasítás a következő 9/A. ponttal egészül ki:
„9/A. A „CEPOL Vezetőtestülete alcsoportban” a Nemzeti Kapcsolattartási Pont a NOK.”

 87. Az európai uniós döntéshozatalban való részvétellel kapcsolatos rendőrségi szakértői tevékenységről szóló 27/2015. 
(XII. 12.) ORFK utasítás 13.  pont i)  alpontjában az „ORFK Humánigazgatási Szolgálat” szövegrész helyébe az „ORFK 
Személyügyi Főigazgatóság” szöveg lép.

56. A belföldi reprezentációról szóló 1/2016. (I. 7.) ORFK utasítás módosítása

 88. A belföldi reprezentációról szóló 1/2016. (I. 7.) ORFK utasítás 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Ezen utasítás szervi hatálya kiterjed:
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK);
b) a Készenléti Rendőrségre (a továbbiakban: KR);
c) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra (a továbbiakban: RRI);
d) a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre (a továbbiakban: BSZKI);
e) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra (a továbbiakban: NEBEK);
f ) a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra (a továbbiakban: ROKK);
g) a Nemzetközi Oktatási Központra (a továbbiakban: NOK);
h) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra;
i) a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre
[a továbbiakban az a)-i) alpontok együtt: költségvetési szerv].”



H I V A T A L O S  É R T E S Í T Ő 	 • 	 2016.	évi	49.	szám	 4683

 89. A belföldi reprezentációról szóló 1/2016. (I. 7.) ORFK utasítás 11. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A 2.  melléklet szerinti mértékű költségnorma – a  mindenkori költségvetés lehetőségeinek függvényében – túlléphető, 
amely a 3. melléklet szerinti igénybejelentő lapon kérelmezhető:)
„b) a KR, valamint a NEBEK, a BSZKI, a ROKK és a NOK esetében a KR – gazdasági feladatokért felelős – igazgatójánál;”

 90. A belföldi reprezentációról szóló 1/2016. (I. 7.) ORFK utasítás 1. melléklete helyébe az utasítás 5. melléklete lép.

 91. A belföldi reprezentációról szóló 1/2016. (I. 7.) ORFK utasítás 2. melléklete helyébe az utasítás 6. melléklete lép.

57. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2016. évi választható 
béren kívüli juttatásának szabályozásáról szóló 4/2016. (III. 4.) ORFK utasítás módosítása

 92. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2016. évi választható béren kívüli 
juttatásának szabályozásáról szóló 4/2016. (III. 4.) ORFK utasítás 17. pontjában az „ORFK Humánigazgatási Szolgálat” 
szövegrész helyébe az „ORFK Személyügyi Főigazgatóság Humánigazgatási Szolgálat” szöveg lép.

58. A Rendőrség gépjármű szabályzatáról szóló 10/2016. (IV. 25.) ORFK utasítás módosítása

 93. A Rendőrség gépjármű szabályzatáról szóló 10/2016. (IV. 25.) ORFK utasítás 4. pontja a következő d) alponttal egészül 
ki:
(Nyilvántartási jegyzék vezetésére kötelezett:)
„d) a Nemzetközi Oktatási Központ (a továbbiakban: NOK)”

59. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv készenlétbe helyezéséről, a különleges 
jogrend bevezetésére történő felkészülésének szabályairól, valamint személyi állományának értesítéséről 
szóló 17/2016. (VII. 29.) ORFK utasítás módosítása

 94. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv készenlétbe helyezéséről, a  különleges jogrend 
bevezetésére történő felkészülésének szabályairól, valamint személyi állományának értesítéséről szóló 17/2016. 
(VII. 29.) ORFK utasítás 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az utasítás hatálya kiterjed:)
„b) a  Készenléti Rendőrségre (a továbbiakban: KR), a  Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra (a továbbiakban: RRI), 
a  Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra (a továbbiakban: NEBEK), a  Rendőrségi Oktatási és Kiképző 
Központra (a továbbiakban: ROKK), a Nemzetközi Oktatási Központra (a továbbiakban: NOK), a Bűnügyi Szakértői és 
Kutatóintézetre (a továbbiakban: BSZKI), a  megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra (a továbbiakban együtt: 
területi szervek);”

 95. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv készenlétbe helyezéséről, a  különleges jogrend 
bevezetésére történő felkészülésének szabályairól, valamint személyi állományának értesítéséről szóló 17/2016. 
(VII. 29.) ORFK utasítás 40. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„40. Az utasításban meghatározott feladatok végrehajtása érdekében önálló értesítési tervet készítenek a személyi 
állományuk értesítésének végrehajtására:
a) az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság;
b) az ORFK Rendészeti Főigazgatóság;
c) az ORFK Gazdasági Főigazgatóság;
d) az ORFK Személyügyi Főigazgatóság;
e) az ORFK Ellenőrzési Szolgálat;
f ) az ORFK Hivatal;
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g) az ORFK Titkársági Főosztály;
h) az ORFK Kommunikációs Szolgálat;
i) az ORFK Költségvetési Ellenőrzési Iroda;
j) a területi szervek;
k) a helyi szervek.”

 96. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv készenlétbe helyezéséről, a  különleges jogrend 
bevezetésére történő felkészülésének szabályairól, valamint személyi állományának értesítéséről szóló 17/2016. 
(VII. 29.) ORFK utasítás 47. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendőri szervek értesítésének végrehajtása során az ORFK Főügyelet értesíti)
„a) az ORFK főigazgatóságai, az ORFK Ellenőrzési Szolgálat, az ORFK Hivatal, az ORFK Titkársági Főosztály, az ORFK 
Kommunikációs Szolgálat, az  ORFK Költségvetési Ellenőrzési Iroda, valamint a  NEBEK, a  ROKK, a  NOK és a  BSZKI 
értesítési feladataira kijelölt három-három munkatársát;”

 97. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv készenlétbe helyezéséről, a  különleges jogrend 
bevezetésére történő felkészülésének szabályairól, valamint személyi állományának értesítéséről szóló 17/2016. 
(VII. 29.) ORFK utasítás 83. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„83. Az alábbi szervek, szervezeti egységek, szervezeti elemek vezetői a vezetésük alá tartozó személyi állományból 
a  védelmi igazgatási feladatok irányítása, felügyelete és ellenőrzése érdekében írásban egy-egy személyt 
(a továbbiakban: megbízott védelmi tiszt) jelölnek ki:
a) az ORFK főigazgatóságai;
b) a KR Költségvetési Igazgatóság;
c) a KR Különleges Szolgálatok Igazgatósága Állami Futárszolgálat;
d) az ORFK Ellenőrzési Szolgálat;
e ) az ORFK Hivatal;
f ) az ORFK Titkársági Főosztály;
g) az ORFK Kommunikációs Szolgálat;
h) az ORFK Költségvetési Ellenőrzési Iroda;
i) a NEBEK;
j) a ROKK;
k) a BSZKI;
l) a NOK;
m) a helyi szervek.”

 98. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv készenlétbe helyezéséről, a  különleges jogrend 
bevezetésére történő felkészülésének szabályairól, valamint személyi állományának értesítéséről szóló 17/2016. 
(VII. 29.) ORFK utasítás a következő 105/A. ponttal egészül ki:
„105/A. A 40. pontban meghatározott terveket a közvetlen felettes szerv vezetője hagyja jóvá.”

60. Záró rendelkezések

 99. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

 100. Ez az utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

  Papp Károly r. altábornagy s. k.,
  országos rendőrfőkapitány
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1. melléklet a 25/2016. (X. 6.) ORFK utasításhoz

„1. melléklet a 7/2015. (V. 11.) ORFK utasításhoz

A Rendőrség által végrehajtandó közegészségügyi-járványügyi hatósági feladatok 
és a közegészségügyi-járványügyi ellenőrzés ellátásáért felelős személyek

 Felelős 

szerv

 Felelős 

szervezeti 

elem

 A szolgálat- 

ellátás/ 

munkavégzés 

helye

 Felelős  Feladat  Ellenőrizendő szervek*

1.

 

 

 

ORFK

 

 

 

 

 

 ORFK SZF

 

 

 

 

 

ORFK SZF ESZHF

 

 

 

Rendvédelmi 

tisztiorvos

 

KJHE 1. A Rendőrség az ORFK kivételével, 

2. BM OKF,

3. Ogy. Ő.

KJE 1. ORFK,

2. Adyligeti RSZKI

a Rendőrség 

közegészségügyi 

főfelügyelője

 

KJHE 1. Rendőrség az ORFK kivételével,

2. BM OKF,

3. Ogy. Ő.

KJE 1. ORFK,

2. Adyligeti RSZKI

2.

 

Zala MRFK 

(Nagykanizsa)

 

Közegészségügyi-

járványügyi 

felügyelő

 

KJE 1. Zala MRFK,

2. Körmendi RSZKI

KJHE 1. Baranya MRFK,

2. Fejér MRFK,

3. Győr-Moson-Sopron MRFK,

4. Komárom-Esztergom MRFK,

5. Somogy MRFK,

6. Tolna MRFK,

7. Vas MRFK,

8. Veszprém MRFK,

9. Zala MRFK,

10. az e rovat 1–9. pontjaiban 

meghatározott szervek területén 

működő, a KR-hez tartozó szervezeti 

elemek,

11. BM OKF

3.

 

 

 

 

 

Békés MRFK 

(Békéscsaba)

 

Közegészségügyi-

járványügyi 

felügyelő

 

KJE 1. Békés MRFK,

2. Miskolci RSZKI,

3. Szegedi RSZKI

KJHE 1. Bács-Kiskun MRFK,

2. Békés MRFK,

3. Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK,

4. Csongrád MRFK,

5. Hajdú-Bihar MRFK,

6. Heves MRFK,

7. Jász-Nagykun-Szolnok MRFK,

8. Nógrád MRFK,

9. Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK,

10. az e rovat 1–9. pontjaiban 

meghatározott szervek területén 

működő, a KR-hez tartozó szervezeti 

elemek
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 Felelős 

szerv

 Felelős 

szervezeti 

elem

 A szolgálat- 

ellátás/ 

munkavégzés 

helye

 Felelős  Feladat  Ellenőrizendő szervek*

4.

 

BRFK

 

HSZ 

Egészségügyi 

Osztály

 

BRFK (RIK)

 

Közegészségügyi-

járványügyi 

felügyelő

 

KJE 1. ORFK,

2. BRFK,

3. PMRFK,

4. ROKK,

5. NEBEK

KJHE 1. BSZKI,

2. KR Budapesten működő szervezeti 

elemei

5.

 

KR

 

HSZ EPO

 

KR központi 

objektuma

 

Közegészségügyi-

járványügyi 

felügyelő

 

KJE 1. KR,

2. NOK,

3. Ogy. Ő.

KJHE 1. BRFK,

2. PMRFK

 
 * Rövidítések:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BM OKF: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

BRFK: Budapesti Rendőr-főkapitányság 

BSZKI: Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet 

ESZHF: Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

HSZ: Humánigazgatási Szolgálat

HSZ EPO: Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi és Pszichológiai Osztály

KJE: Közegészségügyi-járványügyi ellenőrzés

KJHE: Közegészségügyi-járványügyi hatósági ellenőrzés

KR: Készenléti Rendőrség

MRFK: Megyei Rendőr-főkapitányság

NEBEK: Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ

NOK: Nemzetközi Oktatási Központ

Ogy. Ő.: Országgyűlési Őrség

ORFK: Országos Rendőr-főkapitányság

Rendőrség: általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv

RIK: Rendőrségi Igazgatási Központ

ROKK: Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ

RSZKI: Rendészeti Szakközépiskola

SZF: Személyügyi Főigazgatóság

”
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2. melléklet a 25/2016. (X. 6.) ORFK utasításhoz

„2. melléklet a 7/2015. (V. 11.) ORFK utasításhoz

Szám:  Tárgy:

Ügyintéző:  

JEGYZŐKÖNYV 
HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS KERETÉBEN LEFOLYTATOTT HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSRŐL

Készült:
………………………………………………………………………………………………………………………………
Helyszín:
………………………………………………………………………………………………………………………………
Időpont:
………………………………………………………………………………………………………………………………

A Rendvédelmi Közegészségügyi-járványügyi Szolgálat (a továbbiakban: Hatóság) részéről jelen vannak:
Név: ……………………………………………… Beosztása: ……………………………………………………………
Név: ……………………………………………… Beosztása: ……………………………………………………………
Név: ……………………………………………… Beosztása: ……………………………………………………………

A hatósági ellenőrzés alá vont szerv képviseletében jelen vannak: 
Név: …………………………………… Lakcím:………………………………………… Beosztása: ……………………
Név: …………………………………… Lakcím:………………………………………… Beosztása: ……………………
Név: …………………………………… Lakcím:………………………………………… Beosztása: ……………………

Tájékoztatás és figyelmeztetés: 

A  Hatóság munkatársa a  helyszíni ellenőrzés kezdetén igazolta magát, és a  közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 5. §-a értelmében tájékoztatta 
a  hatósági ellenőrzés alá vont szerv képviseletében jelen lévő személy(eke)t, hogy hatósági ellenőrzés keretében 
helyszíni ellenőrzés történik, valamint felhívta figyelmüket a jogaikra és kötelességeikre. 

………………………………………… 
a hatósági ellenőrzés alá vont szerv 
képviseletében jelen levő személy

………………………………………… 
a Hatóság részéről

Az  ügyre vonatkozó lényeges megállapítások, a  helyszíni ellenőrzés tapasztalatai, kérdésre adott válaszok, 
nyilatkozatok:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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A  hatósági ellenőrzés alá vont szerv képviseletében jelen levő személy a  jegyzőkönyv tartalmával kapcsolatban 
az alábbiakat nyilatkozta:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

A hatósági ellenőrzés alá vont szerv képviseletében jelen levő személy kijelenti, hogy a jegyzőkönyvben foglaltakat 
megismerte, megértette, és azok valódiságát aláírásával elismeri.

A  hatósági ellenőrzés alá vont szerv képviseletében jelen levő személy kijelenti, hogy a  jegyzőkönyvet hangos 
felolvasás után jóváhagyólag írta alá.

A Hatóság képviselője a jegyzőkönyv egy példányát a hatósági ellenőrzés alá vont szerv képviseletében jelen levő 
személynek átadta. 

K. m. f. 

………………………………………… 
a hatósági ellenőrzés alá vont szerv 
képviseletében jelen levő személy

………………………………………… 
a Hatóság részéről”
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3. melléklet a 25/2016. (X. 6.) ORFK utasításhoz

„3. melléklet a 7/2015. (V. 11.) ORFK utasításhoz

 Szám:  Tárgy: járványügyi helyszíni vizsgálat

 Ügyintéző:  

JEGYZŐKÖNYV 
A JÁRVÁNYÜGYI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS KERETÉBEN LEFOLYTATOTT HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSRŐL

Készült:
………………………………………………………………………………………………………………………………
Helyszín:
………………………………………………………………………………………………………………………………
Időpont:
………………………………………………………………………………………………………………………………

A Rendvédelmi Közegészségügyi-járványügyi Szolgálat (a továbbiakban: Hatóság) részéről jelen vannak:
Név: ……………………………………………… Beosztása: ……………………………………………………………
Név: ……………………………………………… Beosztása: ……………………………………………………………
Név: ……………………………………………… Beosztása: ……………………………………………………………

A hatósági ellenőrzés alá vont szerv képviseletében jelen vannak: 
Név: …………………………………… Lakcím: ………………………………………… Beosztása: ……………………
Név: …………………………………… Lakcím: ………………………………………… Beosztása: ……………………
Név: …………………………………… Lakcím: ………………………………………… Beosztása: ……………………

Tájékoztatás és figyelmeztetés: 

A  Hatóság munkatársa a  helyszíni ellenőrzés kezdetén igazolta magát, és a  közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 5. §-a értelmében tájékoztatta 
a  hatósági ellenőrzés alá vont szerv képviseletében jelen lévő személy(eke)t, hogy hatósági ellenőrzés keretében 
helyszíni ellenőrzés történik, valamint felhívta figyelmüket a jogaikra és kötelességeikre. 

………………………………………… 
a hatósági ellenőrzés alá vont szerv 
képviseletében jelen levő személy

………………………………………… 
a Hatóság részéről

A hatósági ellenőrzés alá vont szerv képviseletében jelen lévő személy(ek) tudomásul veszi(k), hogy:  

1. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 
4.  § (1)  bekezdése alapján az  egészségügyi és személyazonosító adat kezelésének célja lehet a  közegészségügyi 
és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele.

2. Az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő eljárásról szóló 62/2003. (X. 27.) ESzCsM rendelet 3. § 
(1) bekezdése értelmében bejelentést köteles tenni élelmiszer eredetű megbetegedésről, illetve ennek gyanújáról:
a) az azt először észlelő orvos;
b) a  munkahely, intézmény, alkalmi közösség (tábor, kirándulócsoport stb.) vezetője, rendezvény szervezője, 
vendéglátás vagy turizmus keretében a vendégek ellátásáért felelős személy (a továbbiakban együtt: étkeztető), ha 
tudomására jut, hogy az általa biztosított, illetőleg szervezett étkeztetésben részt vevők között ilyen merül fel;
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c) az élelmiszer-előállító, vendéglátó vagy élelmiszer-kereskedelmi tevékenységet végző jogi személy, természetes 
személy és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – beleértve az élelmiszer-importőrt is – (a továbbiakban 
együtt: előállító, illetőleg forgalmazó), ha tudomására jut, hogy az  általa előállított, illetőleg forgalomba hozott 
élelmiszert fogyasztók körében ilyen merült fel.

3. A  rendvédelmi szervek, a  Magyar Honvédség, a  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az  Országgyűlési Őrség, 
valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok közegészségügyi-
járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 4/2014. (I. 10.) Korm. rendelet
a) 3. § (1) bekezdése értelmében a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok, a rendőrkapitányságok, a határrendészeti 
kirendeltségek és az  egyes feladatok ellátására létrehozott rendőri szervek vonatkozásában az  országos 
rendőrfőkapitány – a Rendőrség rendvédelmi tisztiorvosa útján – elsőfokú közegészségügyi-járványügyi hatósági 
jogkört gyakorol;
b) 5. § (2) bekezdése szerint a Kormány a BM OKF vonatkozásában az elsőfokú közegészségügyi-járványügyi hatósági 
jogkör gyakorlójaként az országos rendőrfőkapitányt jelöli ki, aki hatósági jogkörét az általános rendőrségi feladatok 
ellátására létrehozott szerv rendvédelmi tisztiorvosa útján látja el;
c) 7. §-a szerint a Kormány az Országgyűlési Őrség vonatkozásában az elsőfokú közegészségügyi-járványügyi hatósági 
jogkör gyakorlójaként az országos rendőrfőkapitányt jelöli ki, aki hatósági jogkörét az általános rendőrségi feladatok 
ellátására létrehozott szerv rendvédelmi tisztiorvosa útján látja el. 

………………………………………… 
a hatósági ellenőrzés alá vont szerv 
képviseletében jelen levő személy

………………………………………… 
a Hatóság részéről

4. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési 
feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 10.) BM rendelet értelmében 
a rendvédelmi tisztifőorvos jogosult feladatai végrehajtása érdekében természetes személytől, jogi személytől, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezettől a  rendvédelmi közegészségügyi-járványügyi feladatkörbe tartozó, 
a  rendvédelmi szervek személyi állományát érintő, személyes adatokat nem tartalmazó közegészségüggyel 
és járványüggyel összefüggő adatokat térítésmentesen megkérni [2. § (2) bekezdés g) pont], a helyszíni ellenőrzés 
során megállapított tényeket, hiányosságokat pedig ellenőrzési jegyzőkönyvben kell rögzíteni [5. § (4) bekezdés].

A hatósági ellenőrzés alá vont szerv képviseletében jelen lévő személy aláírásával elismeri, hogy a tájékoztatóban, 
figyelemfelhívásban foglaltakat tudomásul vette:

………………………………………… 

Az  ügyre vonatkozó lényeges megállapítások, a  helyszíni ellenőrzés tapasztalatai, kérdésre adott válaszok, 
nyilatkozatok:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

A  hatósági ellenőrzés alá vont szerv képviseletében jelen levő személy a  jegyzőkönyv tartalmával kapcsolatban 
az alábbiakat nyilatkozta:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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A hatósági ellenőrzés alá vont szerv képviseletében jelen levő személy kijelenti, hogy a jegyzőkönyvben foglaltakat 
megismerte, megértette, és azok valódiságát aláírásával elismeri.

A  hatósági ellenőrzés alá vont szerv képviseletében jelen levő személy kijelenti, hogy a  jegyzőkönyvet hangos 
felolvasás után jóváhagyólag írta alá.

A Hatóság képviselője a jegyzőkönyv egy példányát a hatósági ellenőrzés alá vont szerv képviseletében jelen levő 
személynek átadta.

K. m. f. 

………………………………………… 
a hatósági ellenőrzés alá vont szerv 
képviseletében jelen levő személy

………………………………………… 
a Hatóság részéről

Függelék járványügyi kivizsgáláshoz élelmiszer eredetű fertőzés esetén

Az élelmiszer-fertőzés, élelmiszer-mérgezés 

helye:

 

Sor- 

szám

 A betegek, illetve az élelmiszerből, ételből, italból 

fogyasztók
 A tünetek, orvosi megjelenés

  Neve  Címe
 Születési 

dátum

 Elérhetősége/ 

telefon
Kezdete

Hány- 

inger
Hányás

Has- 

menés

 Hasi 

fájdalom

 Véres 

széklet

 Láz 

°C

 1.            

 2.            

”
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4. melléklet a 25/2016. (X. 6.) ORFK utasításhoz

„4. melléklet a 7/2015. (V. 11.) ORFK utasításhoz

Szám: 29000/    –    /20…… Ált.  

 Tárgy:
Hivatkozási szám:
Ügyintéző:
Telefon:
E-mail:

Határozat

A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési 
feladatainak ellátásáról, valamint a  védőoltás elrendelésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 10.) BM rendelet 
(a  továbbiakban: BM rendelet) 5. és 6. §-ában foglaltak alapján (ellenőrzés helyszíne) 20…… év ……………… hó 
…… napján megtartott közegészségügyi-járványügyi helyszíni ellenőrzés eredményeként indított hatósági eljárás 
során (a kötelezett szerv megnevezése) az alábbiakra

kötelezem:

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

A végrehajtásért felelős: ……………………………………………  

Teljesítési határidő: …………………………………………………  

Határozatom ellen a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
(a továbbiakban: Ket.) 98. § (1) bekezdése, a 99. § (1) bekezdése és a 102. § (1) bekezdése, valamint a rendvédelmi 
szervek, a  Magyar Honvédség, a  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az  Országgyűlési Őrség, valamint 
a  honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok közegészségügyi- 
járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 4/2014. (I. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 
rendelet) 8. §-a alapján a határozat közlésétől számított 15 napon belül a belügyminiszterhez címzett, a rendőrség 
rendvédelmi tisztiorvosához benyújtott fellebbezésnek van helye.

INDOKOLÁS

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes 
rendelet 2.  §, 9.  § és 12.  § előírásai, valamint az  országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 53.  §-a alapján a  munkáltató kötelessége biztosítani az  egészséget nem 
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit.
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A hiányosságok jellegét és súlyát mérlegelve a  belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek 
közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a  védőoltás elrendelésének 
rendjéről szóló 1/2014. (I. 10.) BM rendelet 6.  §-ában foglaltak alapján hatósági eljárást indítottam, mely során 
kötelezem (a munkáltató megnevezése) mint munkáltatót a  fent említett jogszabályok alapján a  szükséges 
intézkedések megtételére.

Az ellenőrzés során, a helyszínen hatósági intézkedésre sor került/nem került sor.

(A hiányosságok megszüntetésének költségvonzatát figyelembe véve a  hiányosságok teljesítési határidejére 
különböző dátumokat jelöltem meg.)

Hatásköröm és illetékességem a  BM rendelet 5.  § (5)  bekezdése, illetve a  6.  § (1) és (2)  bekezdése, valamint 
a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése/5. § (2) bekezdése/7. §-ának1 rendelkezésein alapul.

Budapest, 20 …… év ………………………… hónap …… nap

Az országos rendőrfőkapitány nevében: 
 

a Rendőrség rendvédelmi tisztiorvosa

1 A kívánt szövegrész szerepeltetendő!”
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5. melléklet a 25/2016. (X. 6.) ORFK utasításhoz

„1. melléklet az 1/2016. (I. 7.) ORFK utasításhoz

A belföldi reprezentáció részeként a vezetői reprezentáció felhasználására jogosultak köre, 
valamint a reprezentációs keret összege

1. Az Országos Rendőr-főkapitányságnál:

a) országos rendőrfőkapitány  30 000 Ft/hó

b) bűnügyi, rendészeti, gazdasági, személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes  20 000 Ft/hó

c) szolgálatvezető, hivatalvezető, főosztályvezető, főtanácsadó (főkapitányi biztos)  4 500 Ft/hó

d) főosztályvezető-helyettes, irodavezető  3 500 Ft/hó

e) osztályvezető  2 500 Ft/hó

2. A területi szerveknél:

a) műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes  20 000 Ft/hó

b) rendőrfőkapitány, igazgató (RRI, BSZKI, NEBEK, ROKK, NOK)  4 500 Ft/hó

c) bűnügyi, rendészeti, gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes (MRFK, BRFK), igazgató (KR), 
igazgatóhelyettes (KR, RRI, BSZKI, NEBEK, ROKK, NOK), főosztályvezető, szolgálatvezető  
(KR, BRFK), hivatalvezető (KR, BRFK)

 3 500 Ft/hó

d) igazgatóhelyettes, főosztályvezető-helyettes, szolgálatvezető, hivatalvezető  2 500 Ft/hó

e) osztályvezető  1 500 Ft/hó

3. A helyi szerveknél:

 a) kapitányságvezető, határrendészeti kirendeltségvezető  3 000 Ft/hó
”
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6. melléklet a 25/2016. (X. 6.) ORFK utasításhoz

„2. melléklet az 1/2016. (I. 7.) ORFK utasításhoz

A rendezvényhez, egyéb rendezvényhez és a rendszeres vezetői értekezlethez kapcsolódó 
fogadási és vendéglátási normák

1. Rendezvény (a költségvetési szerv éves rendezvénytervében felsorolt ünnepségek, rendezvények, valamint az éves 
feladattervében szereplő vezetői értekezletek):

a) ha az országos rendőrfőkapitány vagy helyettesei rendezik  3000 Ft/fő

b) ha az RRI igazgatója, a BSZKI igazgatója, a NEBEK igazgatója, a ROKK igazgatója, a NOK 
igazgatója, a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság vezetője rendezi

 2000 Ft/fő

2. Egyéb rendezvény:

a) az 1. pontban nem nevesített rendezvények  2000 Ft/fő

b) nyugdíjas-találkozóra meghívott rendőrségi nyugdíjasok és szolgálati járandóságban 
részülők után, évente egy alkalommal

 2000 Ft/fő

c) sajtófogadás  600 Ft/fő

3. Rendszeres vezetői értekezlet:

a) ha az országos rendőrfőkapitány vagy helyettesei, az RRI igazgatója, a BSZKI igazgatója, 
a NEBEK igazgatója, a ROKK igazgatója, a NOK igazgatója, a megyei (fővárosi) 
rendőrfőkapitány tartja

 600 Ft/fő

b) ha az a) alpont szerinti értekezlet egész napos és ebéddel egybekötött  1800 Ft/fő
”
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IV. Egyéb közlemények

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye  
a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése alapján 
a felszámolók névjegyzékére vonatkozó következő változásokat teszi közzé:

 1. 198. sz. „Juris-Invest” Tanácsadó, Befektető és Szolgáltató Kft. (Cg. 09-09-023099, székhely: 4100 Berettyóújfalu, 
Tardy utca 1., ranghely: 131.)

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 27/A. § (6a) bekezdése 
alapján vezetett hatósági nyilvántartásból törölve:   

A felszámoló közvetlen részesedéssel rendelkező tagja:
dr. Kökényesi Antal
Lakcím: 4100 Berettyóújfalu, Kréta köz 7. sz.

A Cstv. 27/A. § (6a) bekezdése alapján vezetett hatósági nyilvántartásba bejegyezve:

A felszámoló közvetlen részesedéssel rendelkező tagja:
Kökényesi Róbert
Lakcím: 1138 Budapest, Párkány utca 28. 2. emelet 15/A

A változásbejegyzés időpontja:
2016. augusztus 29.

 2. 198. sz. „Juris-Invest” Tanácsadó, Befektető és Szolgáltató Kft. (Cg. 09-09-023099, székhely: 4100 Berettyóújfalu, 
Tardy utca 1., ranghely: 131.)

A Cstv. 27/A. § (6a) bekezdése alapján vezetett hatósági nyilvántartásból törölve:

A felszámoló közvetlen részesedéssel rendelkező tagja:
dr. Kökényesi Butt Irén
Lakcím: 4100 Berettyóújfalu, Kréta köz 7. sz.

A Cstv. 27/A. § (6a) bekezdése alapján vezetett hatósági nyilvántartásba bejegyezve:

A felszámoló ügyvezetője:
Kökényesi-Keczán Beáta
Lakcím: 4034 Debrecen, Jámbor Lajos u. 135.

A felszámoló közvetlen részesedéssel rendelkező tagja:
Kökényesi Anett
Lakcím: 1137 Budapest, Farkastorki lejtő u. 28/A

A változásbejegyzés időpontja:
2016. szeptember 5.
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 3. „ADÓ-ÖTLET” Könyvelő és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 15-09-063957, székhely: 4625 Záhony, 
Ady Endre utca 15., névjegyzéki sorszám: 22.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Tombácz Tamás Ferenc
Lakcím: 6772 Deszk, József Attila utca 32.
Elektronikus levelezési cím: tombacz.adootlet@gmail.com
Foglalkoztatási jogviszony típusa: megbízás

Könyvvizsgáló (kötelezően foglalkoztatott):
Veres Ildikó
Lakcím: 4625 Záhony, Szebecse u. 4.
Foglalkoztatási jogviszony típusa: megbízás

Közgazdász (többletfoglalkoztatott):
Veres Istvánné
Lakcím: 4600 Kisvárda, Madách Imre u. 31/B
Foglalkoztatási jogviszony típusa: megbízás

A felszámolók névjegyzékbe bejegyezve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (kötelezően foglalkoztatott):
Veres Ildikó
Lakcím: 4625 Záhony, Szebecse u. 4.
Elektronikus levelezési cím: veres.ildiko.adootlet@gmail.com 
Foglalkoztatási jogviszony típusa: megbízás

Könyvvizsgáló (kötelezően foglalkoztatott):
Veres Istvánné
Lakcím: 4600 Kisvárda, Madách Imre u. 31/B
Foglalkoztatási jogviszony típusa: megbízás

Közgazdász (többletfoglalkoztatott):
Szabóné Nagy Annamária
Lakcím: 4625 Záhony, József Attila út 7. 2/11.
Foglalkoztatási jogviszony típusa: megbízás

A változásbejegyzés időpontja:
2016. július 25.

 4. Agenor Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-669442, székhely: 1191 Budapest, Üllői út 241., 
névjegyzéki sorszám: 10.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

A felszámoló közvetlen részesedéssel rendelkező tagja:
Kornis Gábor
Lakcím: 1013 Budapest, Attila út 33. C lház 2. em. 8.

A felszámoló telephelye:
1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4. emelet 20.
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A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

A felszámoló közvetlen részesedéssel rendelkező tagja:
Kornis Gábor
Lakcím: 1122 Budapest, Pethényi út 24. 2. ép.

A felszámoló telephelye:
1051 Budapest, Arany János utca 10. 2. em.

A változásbejegyzés időpontja:
2016. szeptember 13.

 5. ALDOMOR Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-991758, székhely: 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., 
névjegyzéki sorszám: 91.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

A felszámoló postai levelezési címe:
1117 Budapest, Budafoki út 187–189.

A felszámoló székhelye:
1117 Budapest, Budafoki út 187–189.

A felszámoló ügyvezetője:
Mezeiné Wagner Zsuzsanna
Lakcím: 1106 Budapest, Gyakorló u. 4. A ép. 8. em. 33.

A felszámoló ügyvezetője:
Pajer Károly
Lakcím: 1157 Budapest, Zsókavár u. 25. 10. em. 32.

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (kötelezően foglalkoztatott): 
Kovács Zoltán Attila
Lakcím: 1223 Budapest, Húr u. 9/C
Foglalkoztatási jogviszony típusa: megbízási
Elektronikus levelezési cím: zoltan.kovacs@aldomor.hu

Jogász (kötelezően foglalkoztatott): 
dr. Frajna Marianna
Lakcím: 2000 Szentendre, Nap u. 22/B

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (többletfoglalkoztatott):
dr. Németh Norbert
Lakcím: 1143 Budapest, Semsey Andor u. 12. 4. ajtó
Foglalkoztatási jogviszony típusa: megbízási
Elektronikus levelezési cím: norbert.nemeth@aldomor.hu

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (többletfoglalkoztatott):
Hegedűs György Dezső
Lakcím: 4029 Debrecen, Csapó u. 45–49. 2. em. 6. ajtó
Foglalkoztatási jogviszony típusa: megbízási
Elektronikus levelezési cím: gyorgy.hegedus@aldomor.hu
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A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

A felszámoló székhelye:
1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.

A felszámoló postai levelezési címe:
1386 Budapest, Pf. 937/1

A felszámoló ügyvezetője:
Talabér Tímea 
Lakcím: 2120 Dunakeszi, Csokonai u. 6. A ép. 

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (kötelezően foglalkoztatott): 
dr. Németh Norbert
Lakcím: 1143 Budapest, Semsey Andor u. 12. 4. ajtó
Foglalkoztatási jogviszony típusa: megbízási
Elektronikus levelezési cím: norbert.nemeth@aldomor.hu

Jogász (kötelezően foglalkoztatott): 
dr. Sándor Péterné dr. Kanizsay-Karg Ilona 
Lakcím: 1014 Budapest, Úri u. 36.  

A változásbejegyzés időpontja:
2016. szeptember 5.

 6. AUDITINFO Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-266648, székhely: 1119 Budapest, Petzvál József 
utca 56., névjegyzéki sorszám: 80.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

A felszámoló elektronikus levelezési címe:
auditinfo@dws-net.hu

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

A felszámoló elektronikus levelezési címe:
info@auditinfo.hu

A változásbejegyzés időpontja:
2016. augusztus 25.

 7. Budapest Holding Első Hazai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-041192, székhely: 
1016 Budapest, Naphegy utca 19. II. em. 8/A, névjegyzéki sorszám: 3.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Pusztai Gábor
Lakcím: 6700 Szeged, Jósika u. 41.
Elektronikus levelezési cím: pusztaig@budapestholding.hu
Foglalkoztatási jogviszony típusa: megbízás

mailto:pusztaig@budapestholding.hu
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A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (kötelezően foglalkoztatott):
Blastik-Hargitai Zsuzsanna Diána
Lakcím: 1222 Budapest, Tüzér utca 20.
Elektronikus levelezési cím: hargitaizs@budapestholding.hu
Foglalkoztatási jogviszony típusa: megbízás

A változásbejegyzés időpontja:
2016. augusztus 29.

 8. CÉG-RÉVÉSZ Vagyonkezelő Reorganizációs Szakértő Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-900461, székhely: 
1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt. 1., névjegyzéki sorszám: 111.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

A felszámoló fióktelepe:
3525 Miskolc, Dózsa György u. 12. 3. em. 4.

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

A felszámoló fióktelepe:
3501 Miskolc, Aulich Lajos u. 9. alagsor 2.

A változásbejegyzés időpontja:
2016. augusztus 29.

 9. COOP Szeged Kereskedelmi Regionális Zártkörű Részvénytársaság (Cg. 06-10-000275, székhely: 6721 Szeged, Szent 
István tér 16., ranghely: 281.)

A Cstv. 27/A. § (6a) bekezdése alapján vezetett hatósági nyilvántartásból törölve:

A felszámoló közvetlen részesedéssel rendelkező tagjai:

Ábrahám Szilveszterné
Lakcím: 6710 Szeged, Kapisztrán utca 14.

Bukó Attiláné
Lakcím: 6726 Szeged, Cserzy M. u. 16.

Farkas Kálmán
Lakcím: 6750 Algyő, Fazekas utca 40.

Havas Miklós
Lakcím: 6728 Szeged, Kiskert utca 9.

Horváth László
Lakcím: 6710 Szeged, Petőfi u. 18.

Kószó Péter
Lakcím: 6723 Szeged, Tabán u. 10. fszt. 2.

mailto:hargitaizs@budapestholding.hu
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dr. Kozma Kálmán
Lakcím: 6721 Szeged, Bocskai utca 6.

Kresák András
Lakcím: 6750 Algyő, Téglás utca 150.

Kresák Andrásné
Lakcím: 6750 Algyő, Téglás utca 150.

Laczkó Jánosné
Lakcím: 6724 Szeged, Ősz u. 50.

Lajtár Mihály
Lakcím: 6791 Szeged, Forrai utca 7.

Marosi Jenőné
Lakcím: 6723 Szeged, Csongrádi sgt. 84/B

Ördög Lászlóné
Lakcím: 6729 Szeged, Szabó János u. 24.

Nagy József
Lakcím: 6771 Szeged, Rózsató u. 7.

Sinyi Imréné
Lakcím: 6727 Szeged, Fürst S. u. 40.

Széll Mátyásné
Lakcím: 6771 Szeged, Tulipán utca 8.

dr. Veress Ferenc
Lakcím: 6723 Szeged, Tabán u. 18.

A Cstv. 27/A. § (6a) bekezdése alapján vezetett hatósági nyilvántartásba bejegyezve:

A felszámoló közvetlen részesedéssel rendelkező tagjai:

dr. Havas Péter Miklós
Lakcím: 6725 Szeged, Hajnal utca 9. III/10.

Csúri József Sándorné
Lakcím: 6726 Szeged, Rahói u. 13. I/3.

Tótváradi Géza Mihályné 
Lakcím: 6726 Szeged, Fürj utca 25/A

A változásbejegyzés időpontja:
2016. augusztus 5. 
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 10. CORABIL Üzletviteli Tanácsadó Kft. (Cg. 01-09-721251, székhely: 1052 Budapest, Petőfi S. u. 11. 4. em. 20., névjegyzéki 
sorszám: 104.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (kötelezően foglalkoztatott):
Dénes Tibor Balázs
Lakcím: 1173 Budapest, Kaszáló u. 47. F ép. IV. em. 406.

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (többletfoglalkoztatott):
Holló Hajnalka
Lakcím: 2183 Galgamácsa, Hunyadi u. 3.

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (kötelezően foglalkoztatott):
Holló Hajnalka
Lakcím: 2183 Galgamácsa, Hunyadi u. 3.

A változásbejegyzés időpontja:
2016. augusztus 30.

 11. CREEDY Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-908017, székhely: 1211 Budapest, Színesfém utca 9., 
névjegyzéki sorszám: 102.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

Jogász (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Enrédi Attila
Lakcím: 2145 Kerepes, Béke utca 7.
Foglalkoztatási jogviszony típusa: munkaviszony

Jogász (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Balogh István
Lakcím: 2092 Budakeszi, Gábor Áron u. 23.
Foglalkoztatási jogviszony típusa: megbízás

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Jogász (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Csoma László
Lakcím: 3980 Sátoraljaújhely
Foglalkoztatási jogviszony típusa: munkaviszony

Jogász (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Halász Attila
Lakcím: 2475 Kápolnásnyék, Kazinczy 13/A
Foglalkoztatási jogviszony típusa: megbízás

A változásbejegyzés időpontja:
2016. augusztus 29.
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 12. CSE-LEX Üzletviteli és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 14-09-311744, székhely: 7400 Kaposvár, Fő u. 7., 
névjegyzéki sorszám: 72.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

Jogász (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Gyebnár Zoltán
Lakcím: 3100 Salgótarján, Jónásch körút 19.

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Jogász (kötelezően foglalkoztatott):
Réthyné dr. Tóth Judit 
Lakcím: 1215 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36.

A változásbejegyzés időpontja:
2016. augusztus 16.

 13. „DECIMA” Felszámoló Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-878016, székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 80. 
A ép. 1. em. 3., ranghely: 178.)

A Cstv. 27/A. § (6a) bekezdése alapján vezetett hatósági nyilvántartásból törölve:

Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Nagyné Veres Lídia
Lakcím: 3711 Szirmabesenyő, Petőfi u. 43.
Foglalkoztatási jogviszony típusa: munkaviszony

A Cstv. 27/A. § (6a) bekezdése alapján vezetett hatósági nyilvántartásba bejegyezve:

Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Gergelyné Korkos Orsolya
Lakcím: 3561 Felsőzsolca, Hunyadi János u. 37.
Foglalkoztatási jogviszony típusa: munkaviszony

A változásbejegyzés időpontja:
2016. szeptember 7.

 14. Donau-Capital Vagyonkezelő és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 13-09-158679, székhely: 
2740 Abony, Berzsenyi utca 1., névjegyzéki sorszám: 89.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

A felszámoló fióktelepei:
1144 Budapest, Egyenes utca 8. B ép. 25.
5000 Szolnok, Kolozsvár utca 30. II. em. 10.
8500 Pápa, Csutorás utca 85.
9700 Szombathely, Szűrcsapó utca 23.
1121 Budapest, Arató utca 15–21.
1044 Budapest, Pici utca 6. III. em. 8.
1011 Budapest, Logodi utca 44. C ép.
3976 Révleányvár, 485 hrsz.
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5065 Nagykörű, 3585 hrsz.
9022 Győr Visinger, Sétány 12. fszt. 1.

A felszámoló közvetlen részesedéssel rendelkező tagjai:

Koós Csilla
Lakcím: 2310 Szigetszentmiklós, Dr. Varga László utca 2.

Károly Dorina
Lakcím: 5000 Szolnok, Sutu utca 1. 1. em. 6/A

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (többletfoglalkoztatott):
Pálóczi-Sipos Dóra
Lakcím: 4400 Nyíregyháza, Törzs utca 26. IV. 15.
Elektronikus levelezési cím: paloczi-sipos.dora@donaucapital.hu
Foglalkoztatási jogviszony típusa: megbízás

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (többletfoglalkoztatott):
Besze Judit
Lakcím: 3231 Gyöngyössolymos, Tihanyi József utca 11.
Elektronikus levelezési cím: nincs
Foglalkoztatási jogviszony típusa: munkaviszony

Jogász (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Mózer Judit 
Lakcím: 3100 Salgótarján, Szeder utca 1.
Foglalkoztatási jogviszony típusa: munkaviszony

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

A felszámoló postai levelezési címe:
1277 Budapest, Pf. 64

A felszámoló fióktelepei:
1131 Budapest, Dolmány utca 5–7. II. em. 30.
5000 Szolnok, Dobó István utca 35/B
8563 Homokdöböge, Dózsa György utca 82.
9700 Szombathely, Sárvár utca 56.
3433 Nyékládháza, 1148/3 hrsz.
8000 Székesfehérvár, Rekop u. 10.
9022 Győr Bisinger, Sétány 12. fszt. 1.

A felszámoló ügyvezetője:
dr. Hirkáné Kenyó Melinda
Lakcím: 1144 Budapest, Egyenes utca 8. B ép. II. em. 25/A

Jogász (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Hirka Zoltán 
Lakcím: 3100 Salgótarján, Kistarján út 6. hsz. II. 13.
Foglalkoztatási jogviszony típusa: tagi jogviszony

A változásbejegyzés időpontja:
2016. augusztus 10.
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 15. Donau-Capital Vagyonkezelő és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 13-09-158679, székhely: 
2740 Abony, Berzsenyi utca 1., névjegyzéki sorszám: 89.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

Közgazdász (többletfoglalkoztatott):
Tinódi Imre
Lakcím: 2141 Csömör, Árpádföld út 158.
Foglalkoztatási jogviszony típusa: megbízás

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Közgazdász (többletfoglalkoztatott):
Vallyon Bence
Lakcím: 5008 Szolnok, Alma utca 10.
Foglalkoztatási jogviszony típusa: megbízás

A változásbejegyzés időpontja:
2016. augusztus 31.

 16. DR. FELSŐ Vállalkozásszervező és Csődtanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-679649, székhely: 1094 
Budapest, Páva u. 8. II. em., ranghely: 157.)

A Cstv. 27/A. § (6a) bekezdése alapján vezetett hatósági nyilvántartásból törölve:

A felszámoló székhelye:
1072 Budapest, Dob utca 52. II/1.

A Cstv. 27/A. § (6a) bekezdése alapján vezetett hatósági nyilvántartásba bejegyezve:

A felszámoló székhelye:
1094 Budapest, Páva u. 8. II. em.

A változásbejegyzés időpontja:
2016. augusztus 30.

 17. DUNA LIBRA Közgazdász Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-042004, székhely: 1062 Budapest, 
Andrássy út 91. 2. em. 6., névjegyzéki sorszám: 98.)

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Könyvvizsgáló (többletfoglalkoztatott):
Tóth Zsuzsanna
Lakcím: 1144 Budapest, Gvadányi u. 64. 7/42.
Foglalkoztatási jogviszony típusa: megbízás

A változásbejegyzés időpontja:
2016. augusztus 30.
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 18. EC-CONT Gazdaság-ellenőrző és Vagyonértékelő Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 19-09-517981, székhely: 
8200 Veszprém, Egyetem u. 9., névjegyzéki sorszám: 55.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (többletfoglalkoztatott):
dr. Romics Ágnes
Lakcím: 7761 Kozármisleny, Tompa Mihály u. 16.
Foglalkoztatási jogviszony típusa: megbízás
Elektronikus levelezési cím: romics.agnes@ec-cont.hu

Könyvvizsgáló (többletfoglalkoztatott):
Szegőné Kemerle Judit
Lakcím: 8200 Veszprém, Kinizsi u. 6.
Foglalkoztatási jogviszony típusa: megbízás

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (többletfoglalkoztatott):
Bollér Katalin Mária
Lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 59.
Foglalkoztatási jogviszony típusa: megbízás
Elektronikus levelezési cím: boller.kata@ec-cont.hu

A változásbejegyzés időpontja:
2016. július 14.

 19. EC-CONT Gazdaság-ellenőrző és Vagyonértékelő Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 19-09-517981, székhely: 
8200 Veszprém, Egyetem u. 9., névjegyzéki sorszám: 55.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

Jogász (többletfoglalkoztatott):
dr. Romics Ágnes
Lakcím: 7761 Kozármisleny, Tompa Mihály u. 16.
Foglalkoztatási jogviszony típusa: megbízás

A változásbejegyzés időpontja:
2016. augusztus 3.

 20. FREGAT CONSULT Felszámoló, Reorganizációs, Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-680225, 
székhely: 1132 Budapest, Alig u. 14., névjegyzéki sorszám: 73.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

A felszámoló ügyvezetője:
Császár Zoltán
Lakcím: 1029 Budapest, Csongor u. 29.

A felszámoló közvetlen részesedéssel rendelkező tagja:
Császár Miklós
Lakcím: 1029 Budapest, Csongor u. 29.
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A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

A felszámoló ügyvezetője:
Császár Zoltán
Lakcím: 2030 Érd, Fényező u. 54.

A felszámoló közvetlen részesedéssel rendelkező tagja:
Császár Miklós
Lakcím: 2030 Érd, Fényező u. 54.

A változásbejegyzés időpontja:
2016. augusztus 29.

 21. FREGAT CONSULT Felszámoló, Reorganizációs, Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-680225, 
székhely: 1132 Budapest, Alig u. 14., névjegyzéki sorszám: 73.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

A felszámoló fióktelepe: 
2234 Maglód, Sallai u. 64.

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

A felszámoló fióktelepe: 
2030 Érd, Fényező u. 54.

A változásbejegyzés időpontja:
2016. szeptember 19.

 22. Green Adviser Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-936022, székhely: 1052 Budapest, Széchenyi u. 14. III/1., 
névjegyzéki sorszám: 112.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

Jogász (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Gyebnár Zoltán
Lakcím: 3100 Salgótarján, Jónásch körút 19.

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Jogász (kötelezően foglalkoztatott):
Réthyné dr. Tóth Judit 
Lakcím: 1215 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36.

A változásbejegyzés időpontja:
2016. augusztus 9.
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 23. INTENDÁNS Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 13-09-164924, székhely: 2133 Sződliget, Rózsa utca 40., névjegyzéki 
sorszám: 93.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (kötelezően foglalkoztatott):
Pinkáné Surányi Edit
Lakcím: 8000 Székesfehérvár, Zsolt u. 62.
Elektronikus levelezési cím: pinka.edit@intendans.hu
Foglalkoztatási jogviszony típusa: munkaviszony

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (kötelezően foglalkoztatott):
Tihanyi Tamás
Lakcím: 6720 Szeged, Somogyi utca 20. 6/A
Elektronikus levelezési cím: tomi.tihanyi@gmail.com
Foglalkoztatási jogviszony típusa: munkaviszony

A változásbejegyzés időpontja:
2016. augusztus 31.

 24. MININVEST Vagyonhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-044328, székhely: 1136 Budapest, 
Hegedűs Gyula u. 5. fszt. 5., névjegyzéki sorszám: 2.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

Közgazdász (többletfoglalkoztatott):
Dankaházi-Pető Csilla Éva
Lakcím: 4032 Debrecen, Doberdó u. 3. 4/12.

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Közgazdász (többletfoglalkoztatott):
Szilágyi Zoltán Tiborné  
Lakcím: 2000 Szentendre, Tegez u. 53.

A változásbejegyzés időpontja:
2016. szeptember 2.

 25. MININVEST Vagyonhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-044328, székhely: 1136 Budapest, 
Hegedűs Gyula u. 5. fszt. 5., névjegyzéki sorszám: 2.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Kovács Józsefné
Lakcím: 4553 Apagy, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.
Foglalkoztatási jogviszony típusa: munkaviszony

mailto:tomi.tihanyi@gmail.com
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A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Érckövi Zolán
Lakcím: 4211 Ebes, Ifjúság utca 31.
Foglalkoztatási jogviszony típusa: megbízás

A változásbejegyzés időpontja:
2016. szeptember 21.

 26. MODIX Ügyvitelszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-064045, székhely: 1027 Budapest, 
Vitéz u. 9. I/3., névjegyzéki sorszám: 75.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

A felszámoló fióktelepei: 
2120 Dunakeszi, Tóth Árpád u. 29. 
7621 Pécs, Apáca u. 11.
5000 Szolnok, Mészáros Lőrinc út 2.

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

A felszámoló fióktelepei: 
8000 Székesfehérvár, Király sor 30.
6000 Kecskemét, Katona József tér 18. 2. em. 205.
9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc út 45.
4400 Nyíregyháza, Kossuth utca 8. A ép. 1. em. 6.
6726 Szeged, Alsó kikötő sor 11.
4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 46.

A változásbejegyzés időpontja:
2016. augusztus 4.

 27. Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-994411, székhely: 1133 Budapest, 
Pozsonyi út 56.)

A Cstv. 66. § (6) bekezdése alapján vezetett hatósági nyilvántartásból törölve:

A felszámoló székhelye:
1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

A Cstv. 66. § (6) bekezdése alapján vezetett hatósági nyilvántartásba bejegyezve:

A felszámoló székhelye:
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12–14.

A változásbejegyzés időpontja:
2016. augusztus 29.

https://www.opten.hu/cegtar/terkep/?address=8000+Sz%C3%A9kesfeh%C3%A9rv%C3%A1r%2C+Kir%C3%A1ly+sor+30.&cegnev=
https://www.opten.hu/cegtar/cimlista/?caddrsearch=2%3B1187789A&caddrnovalchk=1&caddrsite=0
https://www.opten.hu/cegtar/cimlista/?caddrsearch=2%3B2660679A&caddrnovalchk=1&caddrsite=0
https://www.opten.hu/cegtar/cimlista/?caddrsearch=2%3B19514A&caddrnovalchk=1&caddrsite=0
https://www.opten.hu/cegtar/cimlista/?caddrsearch=2%3B1174060A&caddrnovalchk=1&caddrsite=0
https://www.opten.hu/cegtar/cimlista/?caddrsearch=2%3B459674A&caddrnovalchk=1&caddrsite=0
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 28. NYH Tanácsadóiroda Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 15-09-074107, székhely: 4551 Nyíregyháza, Virágfürt utca 7., 
névjegyzéki sorszám: 86.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

Jogász (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Szűcs Bálint Márton
Lakcím: 5000 Szolnok, Sóház utca 5. 4. em. 24.
Foglalkoztatási jogviszony típusa: megbízás

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Jogász (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Volkó Zsuzsanna
Lakcím: 4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 2. I/13.
Foglalkoztatási jogviszony típusa: megbízás

A változásbejegyzés időpontja:
2016. szeptember 21.

 29. Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-920128, székhely: 1055 
Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1. em.)

A Cstv. 66. § (6) bekezdése alapján vezetett hatósági nyilvántartásból törölve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező személy:
Baranyai Attila
Lakcím: 1155 Budapest, Tóth I. u. 9/8. 
Elektronikus levelezési cím: baranyai.attila@psfn.hu

A változásbejegyzés időpontja:
2016. július 22.

 30. SC Invest Arrabona Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 13-09-164809, székhely: 2090 Remeteszőlős Nap u. 19/A, 
névjegyzéki sorszám: 36.)

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (többletfoglalkoztatott):
dr. Pusztai Gábor Tamás
Lakcím: 6722 Szeged, Jósika u. 41. 1. ajtó
Foglalkoztatási jogviszony típusa: megbízás
Elektronikus levelezési cím: dr.pusztai.gabor@scinvestarrabona.hu

A változásbejegyzés időpontja:
2016. szeptember 5.
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 31. SEDINA Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-285715, székhely: 1013 Budapest, Pauler utca 6. 
IV. emelet, névjegyzéki sorszám: 106.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

A felszámoló székhelye:
7623 Pécs, Rákóczi út 10. 1. em. 1.

A felszámoló fióktelepe:
1013 Budapest, Pauler utca 6. IV. emelet

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

A felszámoló székhelye:
1013 Budapest, Pauler utca 6. IV. emelet

A felszámoló fióktelepe:
7623 Pécs, Rákóczi út 10. 1. em. 1.

A változásbejegyzés időpontja:
2016. szeptember 21.

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:

740725E
713417G
167473H
012451M
029856F
031170E
051637B
097196I
127484M
154799M
179121M
197493K
197998N
207643N
237090H
272696H
344338G
359852N
373695G
381218I

430393J
430447J
438641M
447769L
453686N
457738N
460652F
467846N
467995E
468781H
477337K
486108N
490305M
495598H
498469N
503456H
516565J
518008D
519182E
523393L

524506N
533925E
547133L
548371M
549893L
558933I
593372J
597396L
610395J
620059M
620308F
629855H
630882L
636473N
655583N
661334L
664395M
678182M
685005M
703202F

703427K
713222K
721165E
722647K
734618I
739239F
741896L
742491D
746563C
760157M
779432B
797655M
805066C
815542J
827988K
851577M
854433K
858954L
861446G
862187K

867463M
877927J
879526K
886982L
887033F
893182D
896197K
910496M
912224L
938004E
941967I
944869E
957192L
979896A
002800K
032935M
045877L
046961B
052012E
082042D
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086269M
110819L
128520K
129288N
139165N
140492K
142302M
154011D
159476K
166927I
176924J
186883M
191803N
208804M
213178L
225880N
231812M
239624M
263130L
264394E
268576M
273243K
291864K
302464L
311821J
320563G
340547J
346949N
348075N
348083J
350180C
351050B
372359L
376254M
377590D
398091M
407754L
421301N
423236L
453681I
455050N
464206J
469048H
470467M
470994A
478388L
481177C
481266M
485526M
509811N
528980M
541727D
545770M
566841M

583268K
598906L
601349J
608187K
608595M
612462I
615168H
631091J
637092M
658022N
661020I
680634M
682634K
684466L
704140J
704261B
709576M
715159D
722643M
722902M
723405M
723407M
723650M
725876K
730062N
735091N
737167M
744659L
770327H
782197A
783218J
786479I
814016L
819595L
825106F
828436M
833030J
835184L
850374H
883804M
890103G
900108L
906302M
910626L
930522A
935225M
942785I
956747M
961810B
980917K
986433I
992860M
994161D
000190H

007366I
016115N
018134N
021192N
021345F
044672E
065345M
108292F
128316N
143524L
145089I
146006M
154871M
157110N
161197I
161248J
162850B
176728M
192910K
233850N
235023C
243798E
246808L
253321L
271417H
275811I
278919A
284661J
314077I
315250J
322303M
338377L
347507M
353893M
363583M
378508L
392937K
402211E
409460L
412883J
422846M
432647F
433820K
442688K
443107L
483491M
483667E
487796N
527317L
528441N
535704G
538957G
552731N
562303M

566319G
568930C
580394M
597166L
604854I
607060M
613071M
622132I
627986L
631403K
635844N
641289L
657738L
660523M
666736M
669271N
677474H
688701F
691417M
698594L
714607N
721440B
722063L
727174G
744535I
752495I
752849K
755117M
779395K
792592L
804361F
811840L
841546F
842586J
847585F
852547L
859840J
898499J
929896K
942092K
942322K
983455L
988773M
996936L
998797M
004270M
007053J
010875M
015466N
019270C
033054K
036619I
041631J
042958L

043244N
043451H
045967L
046957I
051076K
053774K
055463D
058164I
063994N
065926J
068037K
083806I
095509H
104316N
104911N
105213J
107237M
142371B
156110N
156619M
162028H
172474I
181971M
185888L
192023I
195202N
200038M
204245K
209136L
211305M
212653M
213340K
213815M
214826L
243990N
246339I
255826E
257826N
259637N
264900H
268507H
268625K
274349M
275346M
286949D
299179H
301863L
304910F
307337M
319858L
320477J
351474L
363645M
368765F



H I V A T A L O S  É R T E S Í T Ő 	 • 	 2016.	évi	49.	szám	 4713

368794M
396595K
398367A
400638N
403517M
407127N
407128N
408900N
409763K
412209L
448342K
450983M
451469I
455015L
455833N
468570M
471240C
485547M
487892L
499002M
499152M
520626L
537594H
559869J
564771J
569306L

570209E
572033N
572882I
597759G
604754M
605168J
615432I
619022L
624349L
629888E
630376I
631395K
635675M
641601K
647449L
659747L
660780M
666631M
675483K
676074G
677096J
682181E
684776L
688451J
700068I
703218D

706620L
709059F
715937G
720360M
729199G
734579M
736322M
747373L
749311K
767798M
769655K
770636M
774460J
782039J
792002B
801456M
809597M
812317M
855915M
856539M
864357M
869029F
877648M
880192M
884963M
888309J

901904H
908627G
909898L
913744L
918544H
918608M
929126E
934525C
941747J
946405J
947002J
947360K
959442K
963565M
969998J
980254G
996699J
006611C
025841H
035259M
045869K
048688N
093347K
135020F
169131L
192930J

215193J
238019N
247507M
263950L
381894L
438426M
439922K
495226K
549031H
553709K
568509G
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  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások  
  Központi Hivatala

A Miskolci Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása  
a Tiszaújváros székhelyű közjegyzői állás betöltésére

A Miskolci Közjegyzői Kamara Elnöksége pályázatot hirdet a 2017. évi május hó 1. napjától üressé váló Tiszaújváros 
székhelyű közjegyzői állás betöltésére.

A közjegyzői állásra azok pályázhatnak, akik a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvényben (a továbbiakban: Kjtv.) 
előírt személyi és tárgyi feltételeknek megfelelnek.

Közjegyzővé az nevezhető ki, aki:
1) magyar állampolgár,
2) az országgyűlési képviselők választásán választható,
3) egyetemi jogi végzettséggel rendelkezik,
4) a jogi szakvizsgát letette,
5) legalább hároméves közjegyző-helyettesi gyakorlatot igazol (amelynek megfelel legalább hároméves bírói, 

ügyészi, ügyvédi, jogtanácsosi vagy közjegyzői gyakorlat),
6) nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt,
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7) hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja, hogy a Kjtv. 17. § (3) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott 
körülmény vele szemben nem áll fenn,

8) esetében a Kjtv. 7. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, illetőleg amennyiben fennáll, 
vállalja, hogy kinevezése esetén azt az eskütétel időpontjáig megszünteti,

9) vállalja, hogy kinevezésekor, majd ezt követően ötévente – az esedékességtől számított 30 napon belül – 
vagyonnyilatkozatot tesz.

Nem nevezhető ki közjegyzővé az,
1) aki büntetett előéletű,
2) aki jogi képesítéshez kötött foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll,
3) akinek a bíróság bűncselekmény elkövetése miatt büntetőjogi felelősségét jogerős ítéletben megállapította, 

függetlenül attól, hogy mentesült-e az elítéléshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól:
– szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, ötévi vagy azt meghaladó végrehajtandó szabadságvesztés 

büntetés esetén a mentesítés beálltától számított tizenkét évig,
– szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, öt évet el nem érő végrehajtandó szabadságvesztés esetén 

a mentesítés beálltától számított tíz évig,
– szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén 

a mentesítés beálltától számított nyolc évig,
– szándékos bűncselekmény miatt kiszabott közérdekű munka esetén a mentesítés beálltától számított 

öt évig,
– gondatlan bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtandó szabadságvesztés büntetés esetén a mentesítés 

beálltától számított nyolc évig,
4) akivel szemben a bíróság kényszergyógykezelést alkalmazott, a kényszergyógykezelést megszüntető végzés 

jogerőre emelkedésétől számított három évig,
5) akit a közjegyzői fegyelmi bíróság jogerős határozattal hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel sújtott a határozat 

jogerőre emelkedésétől számított tíz évig,
6) aki egészségi állapota miatt vagy más okból a hivatás ellátására alkalmatlan,
7) aki életmódja vagy magatartása miatt a közjegyzői hivatás gyakorlásához szükséges közbizalomra érdemtelen,
8) akivel szemben a Kjtv. 7. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok áll fenn, és nem vállalja, hogy 

kinevezése esetén azt az eskütétel időpontjáig megszünteti.

A pályázatot a Miskolci Közjegyzői Kamara címére

3530 Miskolc, Reményi u. 1. 1/6.

kell benyújtani postai úton vagy személyesen.

A pályázat benyújtásának határideje:

a pályázati felhívásnak a Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő 30. nap.

A pályázathoz mellékelni kell a következőket:
1) Személyi igazolvány vagy személyazonosító igazolvány vagy magyar útlevél vagy a tulajdonos arcképét 

és aláírását tartalmazó vezetői engedély hiteles másolata, illetve a lakcímet igazoló hatósági igazolvány hiteles 
másolata. 

2) Annak igazolása, hogy a pályázó az országgyűlési képviselők választásán választható.
3) Egyetemi jogi végzettséget igazoló diploma hiteles másolata.
4) Jogi szakvizsga-bizonyítvány hiteles másolata.
5) A legalább hároméves közjegyző-helyettesi gyakorlat (illetve az annak megfelelő legalább hároméves bírói, 

ügyészi, ügyvédi és jogtanácsosi vagy közjegyzői gyakorlat) igazolása.
6) Hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a Kjtv. 17. § (3) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott körülmény 

vele szemben nem áll fenn vagy a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. 
(XI. 26.) IM rendelet 3. § (3) bekezdése szerinti kérelem és befizetés igazolása.

7) Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy kinevezés esetén az esetlegesen fennálló összeférhetetlenséget 
megszünteti (Kjtv. 7. §). 
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8) Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy kinevezés esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek eleget tesz.
9) Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott 

döntéshozatal hatálya alatt.
10) Köztartozás-mentesség igazolására szolgáló irat.
11) Szakmai önéletrajz.
12) Közjegyzőhelyettes pályázó esetén az alkalmazó közjegyző értékelése.
13) A közjegyzői iroda megnyitásával kapcsolatos kiadások fedezésére, a kialakítandó iroda tárgyi és személyi 

feltételeire vonatkozó terv. 

Amennyiben a pályázó a pályázatban hivatkozik rá, mellékelnie kell a következőket:
14) A jogi szakvizsgát megelőzően teljesített közjegyzőjelölti vagy egyéb jogi munkakörben eltöltött joggyakorlat 

igazolására vonatkozó okirat vagy annak hiteles másolata.
15) Tartós helyettesi tevékenységet igazoló okirat vagy annak hiteles másolata. A pályázó tartós helyettesi 

tevékenységet lezáró, e tevékenységét kedvezően értékelő éves irodavizsgálatot igazoló okirat vagy ennek 
hiteles másolata.

16) Középfokú vagy felsőfokú, illetve jogi szaknyelvi anyaggal bővített felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítvány hiteles 
másolata. Nyelvvizsgaként állami nyelvvizsgabizottság által kiadott közép- és felsőfokú „C” típusú vagy azzal 
egyenértékű nyelvvizsga, illetve a közép- és felsőfokú „C” típusú államilag elismert nyelvvizsga vehető 
figyelembe. Amennyiben a pályázó egy adott nyelvből nem azonos fokozatú „A” és „B” típusú nyelvvizsgával 
rendelkezik, akkor azt az alacsonyabb fokozatú nyelvvizsgának megfelelő „C” típusú nyelvvizsgaként kell 
figyelembe venni.

17) Nyelvi jogosítványt igazoló okirat hiteles másolata.
18) Szakfordító, illetve tolmács vizsga bizonyítvány vagy igazolvány hiteles másolata.
19) Tudományos tevékenység igazolására az állam- és jogtudományok, valamint társadalomtudományok köréből 

megszerzett PhD fokozat megszerzését tanúsító okirat hiteles  másolata, állam- és jogtudományi karokon 
akkreditált jogi szakjogász képzésben megszerzett felsőfokú végzettséget, LLM minősítést igazoló okirat 
hiteles másolata, egyéb felsőfokú végzettséget igazoló okirat hiteles másolata.

20) A 2013. február 15. napját megelőzően letett közjegyzőjelölti vagy közjegyző-helyettesi vizsga, illetve a 2013. 
február 15. napját követően letett közjegyzői vizsga teljesítésének igazolása hiteles másolatban.

21) Felsőfokú oktatási intézményben végzett rendszeres jogi oktatói tevékenységet igazoló okirat vagy annak 
hiteles másolata. Rendszeresnek az a jogi oktatói tevékenység minősül, ha a pályázó legalább egy féléven 
keresztül, heti rendszerességgel szemeszterenként legalább 20 összóraszámban oktat. A pályázónak ezt 
a tényt a tanszékvezető által kiadott tantárgyi tematikával kell igazolnia.

22) A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: MOKK) által szervezett és elismert tanfolyamokon 
végzett oktatói tevékenység igazolása. A MOKK által szervezett és elismert tanfolyamon végzett oktatói 
tevékenységet a MOKK elnöke igazolja.

23) Jogi vagy más magas színvonalú szakmai lapban megjelent tudományos publikációk másolata oly módon, 
hogy megállapítható legyen, mely kiadványban jelent meg. A pályázó által önállóan vagy társszerzőként írt 
jogi szakirányú monográfia. A publikációkat és a monográfiát elektronikus (word) formátumban is mellékelni 
kell a pályázathoz. A monográfia kizárólag akkor vehető figyelembe, ha témája jogi szakirányú, legalább öt ív 
terjedelmű, és azt az MTA doktora, egyetemi tanár (professor emeritus/emerita), habilitált egyetemi docens 
vagy a MOKK által kijelölt szerv vagy személy véleményében a közjegyzői pályázaton való felhasználásra 
– a mű szakmai színvonala okán – elfogadhatónak nyilvánította. Társszerzős mű esetén csak a pályázó által írt 
rész (részek) véleményezése szükséges, feltéve ha a műből egyértelműen kitűnik, hogy mely részek erednek 
a pályázótól.

 A MOKK által kijelölt szerv vagy személy által végzett véleményeztetés díja 10 000 Ft/szerzői ív, melyet a pályázó 
köteles a MOKK által megjelölt bankszámlaszámra előzetesen megfizetni. 

 A publikáció kizárólag akkor vehető figyelembe, ha az legalább fél ív terjedelmű.
24) Területi közjegyzői kamarában végzett munka értékelése. A pályázó területi kamarában végzett munkáját 

részletező írásbeli kérelmére a pályázónak a területi kamarában végzett munkájáról a működése szerint 
illetékes területi elnökség ad részletes írásbeli értékelést.   

25) Az országos közjegyzői kamarában végzett munka értékelése. A pályázó országos kamarában végzett munkáját 
részletező írásbeli kérelmére a pályázónak az országos kamarában végzett munkájáról az országos elnök ad 
részletes írásbeli értékelést.
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26) Az országos kamara mellett működő szakmai bizottságokban betöltött tagság igazolása. Az országos kamara 
mellett működő szakmai bizottságokban betöltött tagságot a MOKK elnöke igazolja.

A pályázat mellékleteit a pályázati kiírásban szereplő sorrend szerint, a megfelelő sorszám feltüntetésével kell 
benyújtani.

Ha a pályázó a Kjtv. 17/A. § (1) bekezdésében meghatározott igazolásokat a pályázathoz annak benyújtásával 
egyidejűleg nem mellékeli, a pályázata érvénytelennek tekintendő. A pályázat egyéb mellékleteinek hiányosságai 
a személyes meghallgatás időpontjáig pótolhatók.

Az érvényben lévő pályázatelbírálási szempontokról tájékoztatást a Miskolci Közjegyzői Kamarában lehet kérni.

A pályázók szakmai felkészültségét a területi kamara elnöksége személyes meghallgatás során vizsgálja és értékeli.

Pályázati felhívás Karcag város közigazgatási területén menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés 
közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására  
a 2017. január 1-jétől 2019. december 31-ig terjedő időszakban

 1. A pályázat kiírója: Karcag Város Önkormányzata (5301 Karcag, Kossuth tér 1.)

 2. A pályázatot a Kiíró (Önkormányzat) a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény és más vonatkozó 
jogszabályok hatályos rendelkezései szerint folytatja le. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli székhelyű szolgáltató 
a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben 
a nemzeti elbánás a külföldiek számára.

 3. Főbb pályázati, alkalmassági feltételek:
Nem felel meg a pályázó, ha
– végelszámolás alatt áll, vagy ellene csődeljárás, illetve felszámolási eljárás van folyamatban, illetőleg ha 

az ajánlattevő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban;
– tevékenységét felfüggesztette, vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
– gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított 

bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek 
tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 
5. § (2) bekezdés b) vagy f ) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha 
az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

– az ajánlat benyújtásakor az adóhatóság által nyilvántartott adófizetési kötelezettsége, továbbá elkülönített állami 
pénzalappal szemben fennálló fizetési kötelezettsége van, kivéve ha arra halasztást kapott;

– a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére, bejelentésére vonatkozó és a külföldiek foglalkoztatásával 
összefüggő kötelezettségekkel kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős közigazgatási, 
illetőleg bírósági határozatban megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

– az egyenlő bánásmód követelményének az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 
törvénybe ütköző – két évnél nem régebben meghozott – jogerős közigazgatási, illetve bírósági határozatban 
megállapított és bírsággal sújtott magatartást tanúsított;

– nem rendelkezik a székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) közlekedési felügyelet által kiállított autóbuszos 
személyszállító engedéllyel.

Minden más feltételt részletesen a pályázati dokumentáció tartalmaz.
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 4. A pályázati dokumentáció
A pályázati dokumentációt a Kiíró az érdeklődőknek ingyenesen, elektronikusan biztosítja úgy, hogy azt e-mailben 
kell igényelni az Önkormányzattól nyesterf@ph.karcag.hu címén, amelyre a következő munkanapon a pályázat kiírója 
a dokumentációt megküldi.

 5. Az ajánlattételi határidő és az ajánlatok felbontásának időpontja: 2016. december 6. 10 óra.

 6. Az elbírálás szempontja: az összességében legelőnyösebb ajánlat.
Az ajánlatkérő az érvényes pályázatokat bírálja el. A bírálati folyamat végeredményeképpen kerül kiválasztásra 
a nyertes ajánlattevő az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempont alapján.

Részszempont Pontszám
a) Igényelt önkormányzati támogatás összege: A pályázó minél kisebb további önkormányzati támogatásra tart 

igényt. Az igényelt támogatás mértékét Ft/km összegben magyar forintban kell megadni. Az igényelt 
 támogatás mértékét a szerződéses időszakban nem lehet emelni. 60
b) Mozgásukban korlátozott személyek utazási feltételét is biztosítani tudja (igen – nem)  20 
c) Helyi autóbusz-vezetőket alkalmaz (igen – nem) 20

Az értékelés az a) pont esetében az arányosítás módszerével történik. A legjobb ajánlat (legkisebb önkormányzati 
támogatási igény Ft/km) 60 pontot kap, a legrosszabb (legnagyobb önkormányzati támogatási igény Ft/km) 1 pontot 
kap, a többi ajánlat egyenes arányosítás módszerével kerül értékelésre 1–60 pont között.
A b), c) pontok esetében amennyiben az ajánlattevő a feltételeket teljesíti, vagyis igen választ ad, úgy megkapja 
a maximálisan adható pontszámot. 
A legtöbb pontot elérő ajánlat lesz az összességében legelőnyösebb. 

 7. Az eredményhirdetés időpontja: 2016. december 23. 10 óra.

 8. A szerződéskötés időpontja: 2016. december 30. 10 óra.

 9. A közszolgáltatás megkezdésének határnapja: 2017. január 1.

 10. A közszolgáltatási szerződés időtartama: 3 év, 2017. január 1-jétől 2019. december 31-ig.

 11. A pályázattal kapcsolatos kiegészítő tájékoztatás kérhető, illetve a kapcsolattartó: Karcag Város Önkormányzata 
(5301 Karcag, Kossuth tér 1.), Nyester Ferenc, nyesterf@ph.karcag.hu 
Minden további információ a pályázati dokumentációban megtalálható.
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A Hivatalos Értesítőt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti. 
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter. A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Hivatalos Értesítő hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu honlapon érhető el. 
Felelős kiadó: dr. Salgó László Péter.
A Hivatalos Értesítő oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. 
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.
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	A nemzetgazdasági miniszter 17/2016. (X. 6.) NGM utasítása 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2015. (XII. 30.) NGM utasítás módosításáról
	Az országos rendőrfőkapitány 24/2016. (X. 6.) ORFK utasítása 
a rászoruló személyeket a téli időjárási viszonyok következtében fenyegető veszélyhelyzetek megelőzésével és kezelésével összefüggő rendőri feladatok végrehajtásáról
	Az országos rendőrfőkapitány 25/2016. (X. 6.) ORFK utasítása 
egyes ORFK utasításoknak a szervezeti változásokkal kapcsolatos módosításáról

	IV.	Egyéb közlemények
	A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye 
a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról
	A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről
	A Miskolci Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása 
a Tiszaújváros székhelyű közjegyzői állás betöltésére
	Pályázati felhívás Karcag város közigazgatási területén menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására 
a 2017. január 1-jétől 2019. december 31-ig terjedő időszakban




