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I. Utasítások

A belügyminiszter 9/2018. (V. 4.) BM utasítása  
a határforgalom ellenőrzésének a végrehajtásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva a következő 
utasítást adom ki:

1. §  A  személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló, 
2016. március 9-i (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (2a) bekezdése alapján az általános 
rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendőrség) ezen utasításban foglaltakra figyelemmel 
hajtja végre a határforgalom ellenőrzését.

2. §  A  rendőrség célzott határforgalom-ellenőrzést végez a  schengeni külső – magyar–horvát, magyar–román,  
magyar–szerb, magyar–ukrán – határon található közúti, vasúti és folyami határátkelőhelyek kilépő-belépő oldalán.

3. §  A  rendőrség a  célzott határforgalom-ellenőrzést 2018. május 18-a és 2018. október 31-e között a  határforgalom 
intenzitásához igazodva végzi.

4. §  Ez az utasítás 2018. május 17-én lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

A BM országos katasztrófavédelmi főigazgató 3/2018. (V. 4.) BM OKF utasítása  
az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint az önkéntes mentőszervezetek 
költségvetési támogatásának szabályozásáról szóló 4/2015. (VI. 25.) BM OKF utasítás módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23.  § (4)  bekezdés c)  pontjában foglaltakra figyelemmel az  önkormányzati 
tűzoltóságok, az  önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint az  önkéntes mentőszervezetek költségvetési támogatásának 
szabályozásáról szóló 4/2015. (VI. 25.) BM OKF utasítás módosítására kiadom az alábbi utasítást:

1. §  Az  önkormányzati tűzoltóságok, az  önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint az  önkéntes mentőszervezetek 
költségvetési támogatásának szabályozásáról szóló 4/2015. (VI. 25.) BM OKF utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 4. §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A pályázati úton megvalósuló költségvetési támogatások esetén a BM OKF országos polgári védelmi főfelügyelő 
(a továbbiakban: országos polgári védelmi főfelügyelő) és a BM OKF országos tűzoltósági főfelügyelő (a továbbiakban: 
országos tűzoltósági főfelügyelő) által szakmailag előkészített, a  BM OKF Jogi Főosztály által jogi megfelelőség 
tanúsításával ellátott – a pályázatok beadásának szabályait tartalmazó – pályázati kiírásokat, valamint a kérelemre, 
egyedi elbírálás alapján megvalósuló költségvetési támogatások esetén a támogatási javaslatokat a BM OKF általános 
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főigazgató-helyettese (a továbbiakban: általános főigazgató-helyettes) és a BM OKF gazdasági főigazgató-helyettese 
(a továbbiakban: gazdasági főigazgató-helyettes) közösen terjeszti fel jóváhagyásra a  BM OKF főigazgatója 
(a továbbiakban: főigazgató) részére.”

2. §  Az Utasítás 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.  § A  főigazgatói döntést követően a  pályázaton nyertes, valamint az  egyedi elbírálás alapján költségvetési 
támogatásban részesülő szervezettel támogatási szerződést kell kötni. A  támogatási szerződések előkészítését 
az  önkéntes mentőszervezetek esetében a  BM OKF Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség, az  önkormányzati 
tűzoltóságok és az  önkéntes tűzoltó egyesületek esetében a  BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség végzi 
a BM OKF Jogi Főosztály, a BM OKF Műszaki Főosztály, a BM OKF Informatikai Főosztály, a BM OKF Ingatlangazdálkodási, 
Beruházás-Szervezési és Projektelszámolási Főosztály és a BM OKF Költségvetési Főosztály közreműködésével.”

3. §  Az Utasítás 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10.  § A  támogatási szerződéseket az  önkormányzati tűzoltóságok és az  önkéntes tűzoltó egyesületek esetében 
az országos tűzoltósági főfelügyelő és az  illetékes KI, az önkéntes mentőszervezetek esetében az országos polgári 
védelmi főfelügyelő és az  illetékes KI, központi rendeltetésű mentőszervezet esetén az  országos polgári védelmi 
főfelügyelő és a  BM OKF Gazdasági Ellátó Központ vezetője köti meg. A  szerződéseket minden esetben pénzügyi 
és jogi megfelelőség tanúsításával kell ellátni.”

4. §  Az Utasítás 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14.  § A  BM OKF – erre a  célra rendelkezésre álló források esetén – az  önkormányzati tűzoltóságok költségvetési 
támogatását a  tűzoltáshoz és műszaki mentéshez szükséges technikai és védőeszközök fejlesztésével, valamint 
tűzoltó gépjárművek és tűzoltó technikai eszközök felújításával kapcsolatos pályázatok kiírásával, valamint egyedi 
elbírálás útján valósítja meg.”

5. §  Az Utasítás a következő 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A.  § A  BM OKF – erre a  célra rendelkezésre álló forrás terhére – az  önkormányzati tűzoltóságok költségvetési 
támogatását a  kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a  garantált bérminimum megállapításáról szóló 
430/2016. (XII. 15.) Korm. rendeletben előírt bérrendezést a BM OKF 2017. évi felmérése alapján egyedi döntéssel 
valósítja meg.”

6. §  Az Utasítás 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15.  § Az  önkormányzati tűzoltóságok fejlesztésével kapcsolatos pályázati kiírások, egyedi elbírálású javaslatok 
szakmai előkészítéséért a  BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség, a  műszaki tartalmáért a  BM OKF Műszaki 
Főosztály és a BM OKF Ingatlangazdálkodási, Beruházás-Szervezési és Projektelszámolási Főosztály, a pénzügyi rendre 
vonatkozó tartalmáért a BM OKF Költségvetési Főosztály felelős.”

7. §  Az Utasítás a következő 20/A. §-sal egészül ki:
„20/A. § A 14/A. § szerinti támogatáshoz szükséges támogatási kérelmet az önkormányzati tűzoltóság a KI igazgatója 
részére az 1. melléklet szerinti formában küldi meg. A KI igazgatója a kérelmeket felterjeszti az országos tűzoltósági 
főfelügyelő részére.”

8. §  Az Utasítás az 1. melléklet szerinti melléklettel egészül ki.

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

  Dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy s. k.,
  tűzoltósági főtanácsos
  főigazgató
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1. melléklet a 3/2018. (V. 4.) BM OKF utasításhoz

„1. melléklet a 4/2015. (VI. 25.) BM OKF utasításhoz

TÁMOGATÁSI KÉRELEM 
az önkormányzati tűzoltóságok bérrendezésének támogatásához

A támogatási igényt benyújtó önkormányzati tűzoltóság neve:                                                                                                         

Adóazonosító száma:                                                                                                                                                                                          

Címe:                                                                                                                                                                                                                         

Telefon, e-mail:                                                                                                                                                                                                         
 

A képviselő neve:                                                                                                                                                                                                                                                                       

és címe (amelyen postai úton elérhető):                                                                                                                                                                                 

A kijelölt kapcsolattartó neve:                                                                                                                                                                         

és címe (amelyen postai úton elérhető):                                                                                                                                                                                 

Számlaszáma:                                                                                                                                                                                                         

Illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság neve:                                                                                                                                          

A fejezeti kezelésű előirányzat megnevezése1: Önkormányzati tűzoltóságok bérrendezésének támogatása.

Az igényelt támogatás összege: ___________________ Ft, azaz ______________________________________ forint.

A rendelkezésre álló saját és/vagy egyéb forrás összege2: _______________________ Ft.
    

Időbeni ütemezés: támogatási szerződésben meghatározottak szerint.

_______________ , 20___._____________ hó _____ nap

P. H.

  ____________________________ 
  aláírás

1 A mindenkor hatályos központi költségvetéséről szóló törvény XIV. Belügyminisztérium fejezet fejezeti kezelésű előirányzatai közül beírandó, amely 
előirányzat terhére kéri a támogatást.
2 Beleértve az  államháztartás központi alrendszeréből származó egyéb költségvetési támogatásból, valamint külföldi forrásból származó összeget 
és az államháztartáson belüli szervezettől, a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó 
gazdálkodó szervezettől vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás összegét is.”
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A BM országos katasztrófavédelmi főigazgató 4/2018. (V. 4.) BM OKF utasítása  
a Belügyminisztérium fejezethez tartozó, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot  
szakmailag érintő fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 5/2015. (VI. 25.) BM OKF utasítás 
módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23.  § (4)  bekezdés c)  pontjában foglaltakra figyelemmel a  Belügyminisztérium 
fejezethez tartozó, a  BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot szakmailag érintő fejezeti kezelésű előirányzatok 
felhasználásról szóló 5/2015. (VI. 25.) BM OKF utasítás módosítására kiadom az alábbi utasítást:

1. §  A  Belügyminisztérium fejezethez tartozó, a  BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot szakmailag érintő 
fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásról szóló 5/2015. (VI. 25.) BM OKF utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 3. §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.  § A  BM OKF szakmai tevékenysége vonatkozásában az  alábbi fejezeti kezelésű előirányzatokból történő 
támogatások biztosításában érintett:
(1) (ÁHT 232061) Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása.
(2) (ÁHT 029054) Önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatása.
(3) (ÁHT 302980) Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása, ezen belül:
a) Magyar Polgári Védelmi Szövetség (a továbbiakban: MPVSZ),
b) Magyar Tűzoltó Szövetség (a továbbiakban: MTSZ),
c) Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetsége (a továbbiakban: ÖTOSZ), valamint
d) Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége (a továbbiakban: LTSZ).
(4) (ÁHT 256501) Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás.
(5) (ÁHT 368395) Önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztésének támogatása.
(6) (ÁHT 368406) Önkormányzati tűzoltóságok bérrendezésének támogatása.”

2. §  Az Utasítás a következő VI/A. és VI/B. fejezettel egészül ki:
„VI/A.
(ÁHT 368395) Önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztésének támogatása
42/A.  § Az  előirányzat elsődleges célja, hogy az  önkormányzati tűzoltóságok részére kötelezően előírt alapmálha 
minden tűzoltóságon a megfelelő mennyiségben és minőségben rendelkezésre álljon.
42/B.  § (1) Az  önkormányzati tűzoltóságok támogatására a  Belügyminisztérium fejezetében biztosított fejezeti 
kezelésű előirányzat átcsoportosításra kerül a  BM OKF részére. Az  előirányzat-átadást követően a  BM OKF belső 
szabályozóinak megfelelően történik a döntési hatáskörök gyakorlása.
(2) A Magyar Államkincstár felé jogszabályi előírásokon alapuló adatszolgáltatási és nyilatkozattételi kötelezettségek 
teljesítéséről a gazdasági főigazgató-helyettes gondoskodik.
42/C. § Az előirányzat átcsoportosítását követően a támogatás felhasználásával kapcsolatban a mindenkor hatályos, 
az  önkormányzati tűzoltóságok, az  önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint az  önkéntes mentőszervezetek 
költségvetési támogatásának szabályozásáról szóló BM OKF utasítás rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

VI/B.
(ÁHT 368406) Önkormányzati tűzoltóságok bérrendezésének támogatása
42/D.  § Az  előirányzat a  kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a  garantált bérminimum megállapításáról 
szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján megállapított minimálbér- és a  garantált bérminimum-emelés 
hatásának finanszírozását biztosítja.
42/E.  § (1) Az  önkormányzati tűzoltóságok támogatására a  Belügyminisztérium fejezetében biztosított fejezeti 
kezelésű előirányzat átcsoportosításra kerül a  BM OKF részére. Az  előirányzat-átadást követően a  BM OKF belső 
szabályozóinak megfelelően történik a döntési hatáskörök gyakorlása.
(2) A Magyar Államkincstár felé jogszabályi előírásokon alapuló adatszolgáltatási és nyilatkozattételi kötelezettségek 
teljesítéséről a gazdasági főigazgató-helyettes gondoskodik.
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42/F. § Az előirányzat átcsoportosítását követően a támogatás felhasználásával kapcsolatban a mindenkor hatályos, 
az  önkormányzati tűzoltóságok, az  önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint az  önkéntes mentőszervezetek 
költségvetési támogatásának szabályozásáról szóló BM OKF utasítás rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.”

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

  Dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy s. k.,
  tűzoltósági főtanácsos
  főigazgató

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökének 4/2018. (V. 4.) NKFIH utasítása  
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal közbeszerzési és beszerzési szabályzatáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja és a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról 
szóló 2014. évi LXXVI. törvény 6.  §-a és 8.  § (1)  bekezdése alapján, a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27.  § 
(1) bekezdésében, valamint a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
23. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a következő utasítást adom ki:

1. Az utasítás hatálya

 1. Az  utasítás személyi hatálya a  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) 
nevében eljáró, az NKFI Hivatal által megindított közbeszerzési eljárásokba bevont személyekre terjed ki.

 2. Az utasítás alkalmazási köre kiterjed valamennyi, az NKFI Hivatal által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(a továbbiakban: Kbt.) és a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- 
és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) alapján kezdeményezett beszerzésre, 
az  ilyen eljárások eredményeképpen megkötött szerződések módosítására és az  azok teljesítésével kapcsolatos 
közbeszerzési kötelezettségekre.

2. A közbeszerzési eljárások tervezése

 3. A főosztályi szintű szervezeti egységek vezetői – elnökhelyettes irányítása alá tartozó főosztály esetén az elnökhelyettes 
jóváhagyásával – minden év december 1-ig írásban (elektronikusan és papír alapon, feljegyzésként is) tájékoztatják 
a  Kommunikációs Osztály vezetőjét a  következő év Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a  kormányzati 
kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet 
(a  továbbiakban: R2) hatálya alá tartozó kommunikációs szolgáltatásokra vonatkozó beszerzési igényeikről. 
A  főosztályvezetők tájékoztatása és a  Kommunikációs Osztály saját kommunikációs szolgáltatásokra vonatkozó 
beszerzési igényei alapján a  Kommunikációs Osztály vezetője december 5-ig összeállítja az  NKFI Hivatal 
kommunikációs  szolgáltatásokra vonatkozó éves összesített beszerzési tervét (a továbbiakban: Kommunikációs 
Közbeszerzési Terv).
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 4. A Kommunikációs Közbeszerzési Tervet a Költségvetési Főosztály Beszerzési és Üzemeltetési Osztálya (a továbbiakban: 
Beszerzési és Üzemeltetési Osztály) vezetőjének egyetértésével a  Kommunikációs Osztály vezetője terjeszti fel 
jóváhagyásra az  NKFI Hivatal elnöke részére legkésőbb a  tárgyévet megelőző év december 12-ig, és jóváhagyást 
követően – december 15-ig – a  Beszerzési és Üzemeltetési Osztály gondoskodik annak megküldéséről a  Nemzeti 
Kommunikációs Hivatal (a továbbiakban: NKOH) részére az erre rendszeresített portálon keresztül.

 5. A Kommunikációs Közbeszerzési Tervvel egy időben a Kommunikációs Osztály vezetője gondoskodik az NKFI Hivatal 
szponzorációs költségtervének elkészítéséről és a 4. pont szerinti eljárási rendben történő jóváhagyatásáról.

 6. A 3–4. pontok szerinti beszerzések kivételével a főosztályi szintű szervezeti egységek vezetői – elnökhelyettes irányítása 
alá tartozó főosztály esetén az elnökhelyettes jóváhagyásával – minden év március 10. napjáig írásban (elektronikusan 
és papír alapon, feljegyzésként is) kötelesek megküldeni az adott költségvetési évre vonatkozó beszerzési igényeiket 
az  1.  mellékletben foglalt minta alapján a  Beszerzési és Üzemeltetési Osztály részére. A  közbeszerzési eljárások 
lebonyolításához szükséges időigényről, a  kapcsolódó kötelezettségekről, az  eljárás lebonyolításának feltételeiről 
(így különösen: értékhatárok, kivételek, részekre bontás tilalma) az eljárások tervezhetősége érdekében a közbeszerzési 
ügyekért felelős Beszerzési és Üzemeltetési Osztály kérésre tájékoztatást ad.

 7. A Kbt. 42. §-a, valamint az R1. 17. § (2) és (3) bekezdése szerinti éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: 
Közbeszerzési Terv) a 6. pontban leírt adatszolgáltatás és a közbeszerzési kötelezettség alá tartozó kommunikációs 
beszerzések tekintetében a Kommunikációs Közbeszerzési Terv alapján a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály készíti el 
legkésőbb tárgyév március 20-ig. A Beszerzési és Üzemeltetési Osztály jóváhagyásra megküldi a Közbeszerzési Tervet 
az NKFI Hivatal elnökének (a továbbiakban: elnök). A Közbeszerzési Tervet – a jóváhagyást követően – a Beszerzési és 
Üzemeltetési Osztály küldi meg az NKFI Hivatal webmesterének (a továbbiakban: webmester) közzétételre, valamint 
legkésőbb tárgyév március 31-ig a közbeszerzésekért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak (a továbbiakban: 
minisztérium), továbbá gondoskodik a  Közbeszerzési Terv Közbeszerzési Adatbázisba történő feltöltéséről 
és legkésőbb a tárgyév május 15. napjáig a központosított közbeszerzési portálra történő feltöltéséről is.

 8. A  Közbeszerzési Terv, a  Kommunikációs Közbeszerzési Terv és a  szponzorációs költségterv módosításakor azok 
elfogadására vonatkozó eljárásrend az irányadó.

 9. A Beszerzési és Üzemeltetési Osztály a Kbt. 38. §-a szerinti előzetes tájékoztatót készíthet, amelyet a Költségvetési 
Főosztály vezetője küld meg az elnöknek jóváhagyásra.

3. Éves statisztikai összegezés, közzétételi kötelezettségek

 10. A  közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, 
a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) 
MvM rendelet 40. §-a szerinti statisztikai összegezést a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály készíti el tárgyévet követő 
év május 15-ig, és a  Költségvetési Főosztály vezetője küldi meg jóváhagyásra az  elnöknek, majd – a  jóváhagyást 
követően – a  Beszerzési és Üzemeltetési Osztály vezetője megküldi azt a  Közbeszerzési Hatóságnak, valamint 
gondoskodik a statisztikai összegezés Közbeszerzési Adatbázisban való közzétételéről legkésőbb a tárgyévet követő 
év május 31. napjáig.

 11. A Kbt. 37. és 43. §-ában, valamint a 38. § (3) bekezdésében foglalt közzétételi kötelezettségek teljesítését a Beszerzési 
és Üzemeltetési Osztály vezetője vagy az  általa írásban kijelölt személy végzi. A  Kbt. 39.  § (1)  bekezdése szerinti 
közbeszerzési dokumentumokat a  Beszerzési és Üzemeltetési Osztály adatközlése alapján a  webmester teszi 
hozzáférhetővé az NKFI Hivatal honlapján.

4. A közbeszerzési eljárások kezdeményezése és előkészítése

 12. Közbeszerzési eljárás kezdeményezésére az  NKFI Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában megállapított 
valamennyi főosztályi szintű szervezeti egység vezetője jogosult (a továbbiakban: kezdeményező) a 2. mellékletben 
foglalt minta alapján elkészített egyedi közbeszerzési adatlap alkalmazásával. Ha a megindítani kívánt eljárás nem 
vagy eltérő adatokkal szerepel a Közbeszerzési Tervben, úgy a kezdeményező egyúttal a Közbeszerzési Terv megfelelő 
módosítását kezdeményezi az 1. melléklet szerinti közbeszerzési tervlap alkalmazásával.
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 13. A  Beszerzési és Üzemeltetési Osztály minden esetben vizsgálja azt, hogy a  beszerzés tárgya nem tartozik-e 
az  R1.  hatálya alá, amennyiben igen, van-e arra vonatkozóan hatályos keretmegállapodás vagy keretszerződés, 
valamint hogy fennáll-e a Kbt. alapján a közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége.

 14. A véglegesített egyedi közbeszerzési adatlapot Költségvetési Főosztály vezetőjének aláírását követően a Beszerzési 
és Üzemeltetési Osztály terjeszti fel jóváhagyásra az elnöknek.

 15. Amennyiben a beszerzés tárgya nem tartozik az R1. hatálya alá, vagy a hatálya alá tartozik, de nincs arra vonatkozóan 
hatályos keretmegállapodás vagy keretszerződés, és fennáll a  Kbt. alapján a  közbeszerzési eljárás lefolytatásának 
kötelezettsége, a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály az egyedi közbeszerzési adatlap elnök általi jóváhagyását követően
a) felhívja a  kezdeményezőt, hogy az  eljárás megindítására vonatkozó kezdeményezéshez elkészített egyedi 

közbeszerzési adatlaphoz csatolja
aa) a beszerzés tárgyára vonatkozó részletes feladatspecifikációt (műszaki leírást),
ab) a műszaki-szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges szempontokat,
ac) a bírálati szempontra, részszempontokra, súlyszámokra vonatkozó javaslatokat,
ad) a becsült érték meghatározásához szükséges adatokat,
ae) hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás és a nem hirdetmény közzétételével induló eljárás esetében 

az  ajánlattételre felhívni javasoltak listáját legalább név, székhely, e-mail-cím, levelezési cím 
megjelölésével,

b) megvizsgálja a kezdeményező által benyújtott adatokat közbeszerzési szempontból, elvégzi a szükséges belső 
egyeztetéseket,

c) felkéri az  NKFI Hivatal Jogi és Igazgatási Főosztályát (a továbbiakban: Jogi és Igazgatási Főosztály), hogy 
a  dokumentáció részét képező, a  kezdeményező és a  Beszerzési és Üzemeltetési Osztály által előkészített 
szerződéstervezetet a  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal szerződéskötési és szerződés-
nyilvántartási rendjéről szóló elnöki utasításban foglaltak szerint véleményezze,

d) összeállítja az  ajánlati, részvételi vagy ajánlattételi felhívást, összefoglaló tájékoztatást és a  dokumentációt, 
a minisztériumi előterjesztést, egyezteti az így összeállított iratokat a kezdeményezővel,

e) szükség esetén összeállítja a Kbt. 103. § (1) bekezdésében előírt iratokat,
f ) tájékoztatja a kezdeményezőt az eljárás időigényéről és lefolytatásáról,
g) a bírálóbizottság tagjai részére előkészíti a megbízó leveleket,
h) elkészíti, és a  bírálóbizottság tagjaitól beszerzi az  összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatokat, 

a  Humánpolitikai Osztály vezetőjének egyidejű tájékoztatása mellett felhívja az  erre kötelezetteket 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségükre,

i) elkészíti a  3.  melléklet szerinti fedezetigazolást, és gondoskodik a  pénzügyi ellenjegyzésre jogosult általi 
aláírásáról.

 16. A 15. pont a) alpontjában foglaltak összeállításához a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály kérésre a kezdeményező 
számára közbeszerzési szakmai segítséget nyújt. A 14. és 15. pontban foglaltakat követően a Beszerzési és Üzemeltetési 
Osztály vezetője az elnök részére jóváhagyásra felterjeszti az alábbiakat:
a) előterjesztés a minisztérium részére, kivéve a 21. pont szerinti esetben,
b) ajánlati, részvételi vagy ajánlattételi felhívás, összefoglaló tájékoztatás és dokumentáció,
c) amennyiben fennáll a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatásának jogalapja, és az NKFI Hivatal ezen 

eljárásforma alkalmazását választja, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megindításához (Kbt. 98–103. §-a) 
szükséges dokumentumok,

d) javaslat a bírálóbizottság elnökének és tagjainak személyére,
e) nem hirdetmény közzétételével induló eljárás esetén az  ajánlattételre felhívni javasolt gazdasági szereplők 

listája.
 17. A 16. pont szerinti elnöki jóváhagyást követően a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 

320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 5–9/A.  §-a szerinti hozzájárulás céljából a  Beszerzési 
és Üzemeltetési Osztály az előírt iratokat megküldi a minisztériumnak.

 18. Informatikai eszközök és szolgáltatások beszerzése esetén a  17.  pont szerinti hozzájárulás irataihoz csatolni kell 
az R3. 4. § (3) bekezdése szerinti jóváhagyást is, amelynek beszerzéséről a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály vezetője 
gondoskodik.



1470	 H I V ATA L O S 	 É R T E S Í T Ő 	 • 	 2018.	évi	17.	szám	

 19. Amennyiben a  17.  pont szerinti hozzájárulás, illetve a  18.  pont szerinti jóváhagyás megadásához adatok, 
dokumentumok és hiányosságok pótlása, hiba javítása vagy válaszok megadása szükséges, ezek teljesítéséről, illetve 
a hiányosságok pótlásáról, hibák javításáról a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály – szükség szerint a kezdeményező 
adatszolgáltatása alapján – gondoskodik.

 20. Amennyiben a minisztérium az eljárás megindításához hozzájárul, a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály intézkedik 
az  eljárás megindítása iránt. Amennyiben a  minisztérium vagy az  e-közigazgatásért felelős miniszter az  eljárás 
megindítását feltételhez vagy módosításhoz köti, a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály a jelzett igénynek megfelelően 
az  ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívást, összefoglaló tájékoztatást vagy dokumentációt módosítja, 
és jóváhagyásra felterjeszti az elnöknek, és azt követően intézkedik az eljárás megindítása iránt.

 21. A  17–20.  pontokban előírtaktól eltérően nem szükséges előterjesztés készítése és benyújtása az  R3. 1.  § 
(2)  bekezdésében felsorolt esetekben azzal, hogy európai uniós alapokból származó támogatás felhasználásával 
történő beszerzés esetén a 6. alcím rendelkezéseit alkalmazni kell.

5. A közbeszerzési eljárások lebonyolítása

 22. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása során a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály
a) összehívja a bírálóbizottságot,
b) elkészíti a bírálóbizottság üléséről a jegyzőkönyvet,
c) összegyűjti és nyilvántartja a bírálóbizottsági tagok összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatait, bírálati 

lapjait,
d) a  Költségvetési Főosztály érintett szervezeti egységének közreműködésével elvégzi az  ajánlati biztosíték 

kezelésével, nyilvántartásával, visszafizetésével kapcsolatos feladatokat.
 23. A közbeszerzési eljárások lebonyolítása során a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály tart kapcsolatot az ajánlattevőkkel; 

ennek keretében
a) szükség esetén elkészíti és megküldi részükre a kiegészítő tájékoztatást,
b) átadás-átvételi elismervénnyel átveszi, és – a  részvételi vagy ajánlattételi határidő lejártakor – jegyzőkönyv 

felvétele mellett bontja az  ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket azzal, hogy a  bontást a  Beszerzési 
és  Üzemeltetési Osztály közbeszerzési munkakörben alkalmazott kormánytisztviselője vagy az  e  célból 
megbízott, közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személy végzi, továbbá elkészíti és kiküldi 
az ajánlattevőknek a bontásról készült jegyzőkönyvet,

c) elkészíti és kiküldi az ajánlattevőknek a hiánypótlási felhívásokat,
d) tájékoztatja az  ajánlattevőket az  ajánlatban található, az  értékelés eredményére kiható számítási hiba 

javításáról,
e) szükség esetén felvilágosítást kér az ajánlattevőktől,
f ) aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalás esetén adatokat, valamint indokolást kér az ajánlattevőktől,
g) fogadja a  kiegészítő tájékoztatásra irányuló kéréseket, hiánypótlásokat, felvilágosításokat, adatokat, 

indokolásokat,
h) elkészíti és megküldi a minisztérium, illetve az operatív programok egységes eljárásrendek mentén történő, 

koordinált végrehajtását biztosító szervezeti egységek és az  ajánlattevők részére az  írásbeli összegezést, 
szükség szerint gondoskodik annak javításáról, módosításáról.

 24. A közbeszerzési eljárások lebonyolítása során a bírálóbizottsági tag köteles
a) a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály által megadott határidőket betartani,
b) az eljárási cselekményeken részt venni,
c) álláspontját kialakítani, az alapján a bírálati lapot kitölteni és aláírni,
d) a részére átadott ajánlati vagy részvételi jelentkezés példányokat bizalmasan kezelni, megőrizni és az eljárás 

befejezését követően a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály részére visszaadni.
 25. A közbeszerzési eljárások lebonyolítása során a bírálóbizottság vizsgálja

a) a benyújtott hiánypótlások és felvilágosítások elfogadhatóságát,
b) aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalás esetén a  benyújtott adatok, valamint indokolás 

elfogadhatóságát,
c) az ajánlatok érvényességét.
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 26. A közbeszerzési eljárások lebonyolítása során a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály vezetője javaslatot tesz az elnök 
részére
a) az ajánlati, részvételi, ajánlattételi felhívás, összefoglaló tájékoztatás visszavonására, valamint a közbeszerzési 

dokumentumok módosítására,
b) az ajánlattételi vagy részvételi határidő meghosszabbítására.

 27. A közbeszerzési eljárások lebonyolítása során a bírálóbizottság tesz javaslatot az elnök részére
a) az ajánlatok érvényessé vagy érvénytelenné nyilvánítására,
b) az ajánlattevő kizárására, alkalmatlanságának megállapítására,
c) az eljárás eredménytelenné nyilvánítására,
d) az eljárás eredményére, ennek keretében a nyertes ajánlattevő személyére és adott esetben a nyertest követő 

legkedvezőbb ajánlattevő személyére.
 28. A bírálóbizottság elnöke megnyitja, vezeti és lezárja a bírálóbizottsági üléseket. A bírálóbizottság akkor határozatképes, 

ha az ülésen legalább három tag jelen van, és a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi 
szakértelem biztosított. Az ülések, tárgyalások vezetésére a bírálóbizottság elnökének távolléte vagy akadályoztatása 
esetén – amennyiben a bírálóbizottság egyébként határozatképes – a bírálóbizottság tagjai közül levezető elnököt 
választ. A bírálóbizottság ülésének jegyzőkönyvét a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály vezetője vagy az általa kijelölt 
munkatársa készíti el.

 29. Az R3. 1. §-a szerinti esetekben a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály kezdeményezi a közbeszerzési eljárás részvételi 
szakaszában a  részvételi szakasz eredményének megállapítását megelőzően, az  ajánlati szakaszában az  eljárás 
eredményéről szóló írásbeli összegezés ajánlattevők részére történő megküldését megelőzően a részvételi szakasz 
vagy az eljárás eredményére vonatkozó szabályossági tanúsítvány kiállítását az R3. 12. §-a szerint, és megküldi az előírt 
iratokat a minisztériumnak.

 30. A  bírálóbizottság javaslata alapján az  elnök dönt a  27.  pontban felsoroltakról, az  R3. 13.  §-a szerinti szabályossági 
tanúsítvány birtokában vagy az R3. 13. § (4) bekezdése szerinti feltételek fennállta esetén szabályossági tanúsítvány 
bevárása nélkül hozza meg döntését, egyetértése esetén a döntési javaslat aláírásával. Amennyiben az elnök a döntési 
javaslattal nem ért egyet, a javaslattól eltérő döntését is írásban rögzíti.

 31. A közbeszerzési eljárások lebonyolítása során a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály gondoskodik
a) a hirdetmények közzétételre történő feladásáról,
b) az előzetes vitarendezési kérelmekkel kapcsolatos intézkedések megtételéről,
c) az iratbetekintés biztosításáról.

 32. Az R3. 23. § (3) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettséget az ott megjelölt határidőben és a miniszter által 
előírt tartalommal a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály teljesíti.

6. Európai uniós alapokból származó támogatás igénybevételével megvalósuló közbeszerzések

 33. Amennyiben a  közbeszerzés valamely európai uniós alapból származó támogatás igénybevételével kerül 
megvalósításra, a közbeszerzési eljárás lefolytatása során a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai 
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet folyamatba 
épített ellenőrzésre vagy utóellenőrzésre vonatkozó szabályainak betartásával kell eljárni.

 34. Az európai uniós értékhatárokat el nem érő értékű közbeszerzési eljárás, továbbá építési beruházás, építési koncesszió 
esetén a 300 000 000 forintot el nem érő értékű közbeszerzési eljárás esetében a közbeszerzési eljárás előírt iratanyagát 
a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály adatközlése alapján a projektvezető küldi meg a döntés meghozatalát követő 
munkanapon, de legkésőbb az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldésének napján az  irányító 
hatóság részére.

 35. Az  európai uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás, továbbá építési beruházás, 
építési koncesszió esetén a  300 000 000 forintot elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás esetében 
a közbeszerzési eljárás kizárólag abban az esetben indítható meg, ha az európai uniós források felhasználásáért felelős 
miniszter a közbeszerzési dokumentumokat ellenőrizte, és erről támogató tartalmú vagy feltétellel támogató tartalmú 
minőség-ellenőrzési tanúsítványt állított ki. Az eljárás során a közbeszerzési eljárás előírt adatközléseket és iratanyagot 
a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály adatközlése alapján a projektvezető küldi meg az előírt határidőben az irányító 
hatóság, valamint az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter részére.
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7. A közbeszerzési szerződések teljesítése, módosítása, jogorvoslat

 36. A  közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerződés teljesítésének elismeréséről és a  teljesítésigazolás 
kiadásáról vagy az  elismerés megtagadásáról a  Kbt. 135.  § (1) és (2)  bekezdésében foglalt határidőkben köteles 
a  teljesítés igazolására jogosult nyilatkozni. A  Kbt. 135.  § (3)–(12)  bekezdésében rögzített fizetési feltételekkel 
kapcsolatos ajánlatkérői kötelezettségek megtartásáért a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály a felelős.

 37. A  szerződés teljesítésével kapcsolatban a  Kbt. 142.  §-ában előírt kötelezettségek teljesítéséért a  kezdeményező 
és a szerződésben teljesítésigazolóként feltüntetett személy a felelős. A teljesítéssel kapcsolatos iratok egy eredeti 
példányát át kell adni a  Beszerzési és Üzemeltetési Osztály részére, amely az  eljárás irataihoz csatolja azokat. 
A szerződés teljesítésével kapcsolatos, a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettséget 
a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály teljesíti.

 38. Közbeszerzési szerződés módosítását a  Kbt. 141.  §-a alapján a  4.  mellékletben foglalt formanyomtatványon 
a  Beszerzési és Üzemeltetési Osztálynál kell kezdeményezni. Amennyiben a  szerződés a  Kbt. előírásai alapján 
módosítható, a kezdeményező és a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály kidolgozza a szerződés módosítását, amelyet 
a  Jogi és Igazgatási Főosztály az  NKFI Hivatal szerződéskötési és szerződés-nyilvántartási rendjéről szóló elnöki 
utasítás szerint véleményez. A szerződésmódosítást a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály – szükség esetén pénzügyi 
ellenjegyzés után – terjeszti fel az elnöknek, aki – az R3. 15. §-ában foglalt esetben a minisztérium jóváhagyásától 
függően – dönt a  szerződésmódosítás engedélyezéséről. A  kezdeményező a  döntést követően gondoskodik 
a szerződés módosításáról, a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály elkészíti a szerződésmódosításról szóló tájékoztatót 
tartalmazó hirdetményt, továbbá gondoskodik a  hirdetmény feladásáról és a  módosítás, valamint a  hirdetmény 
közzétételéről.

 39. Amennyiben a  közbeszerzési jogszabályok megsértése miatt a  Közbeszerzési Döntőbizottság előtt jogorvoslati 
eljárás indul az  NKFI Hivatallal szemben, az  ezzel kapcsolatos közzétételi kötelezettségek teljesítéséről és az  NKFI 
Hivatal képviseletéről a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály vagy az e célból megbízott felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó gondoskodik. Az eljáráshoz a Jogi és Igazgatási Főosztály a Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti 
hatáskörében nyújt támogató segítséget, szükség esetén megbízott ügyvéd közreműködésével.

8. Az NKFI Hivatal nevében eljáró és a közbeszerzési eljárásba bevont személyekkel kapcsolatos szabályok

 40. Az  NKFI Hivatalnál a  közbeszerzési feladatokat a  Beszerzési és Üzemeltetési Osztály vezetője és a  közbeszerzési 
munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselők általános jelleggel, az elnök által megbízott más személyek eseti 
jelleggel látják el.

 41. Közbeszerzési eljárásban az NKFI Hivatal munkatársai közül kizárólag az járhat el, az eljárásba kizárólag az vonható be, 
az eljárást csak olyan személy ellenőrizheti, aki az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi 
CLII. törvényben foglaltak szerint – több eljárásban való részvétel esetén legalább évente, június 30-ig – 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének – a  Humánpolitikai Osztály felé – eleget tett, (amelyre a  Beszerzési 
és  Üzemeltetési Osztály külön felhívja az  érintett figyelmét, és egyúttal tájékoztatja a  Humánpolitikai Osztályt 
az érintett személyekről), valamint akivel szemben a Kbt. 25. §-ában foglalt összeférhetetlenségi helyzet nem áll fenn, 
és erről, továbbá titoktartási kötelezettségéről nyilatkozik.

 42. A Beszerzési és Üzemeltetési Osztály a jelen utasításban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott, 
a  közbeszerzési eljárásokkal összefüggő kötelezettségeinek teljesítéséért és a  közbeszerzésekre vonatkozó 
jogszabályok betartásáért, az  eljárásba bevont jogi szakértő a  szerződéstervezet és a  szerződési feltételek 
jogszerűségéért, a pénzügyi szakértő a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáért, a fizetési feltételek teljesíthetőségéért 
és a gazdálkodási, államháztartási, adózási szabályoknak való megfelelésért felelős. A közbeszerzés tárgya szerinti 
szakértelemmel rendelkező szervezeti egység felel a műszaki leírásért és az ajánlatok szakmai értékeléséért.

 43. A közbeszerzési eljárások tekintetében az elnök eseti vagy általános jelleggel dönthet külső, közbeszerzési eljárást 
lebonyolító szervezet vagy személy (a továbbiakban: külső közbeszerzési szakértő) igénybevételéről. A  külső 
közbeszerzési szakértő az NKFI Hivatal nevében lebonyolítja a közbeszerzési eljárást. Ezen esetekben az NKFI Hivatal 
megbízási szerződést köt a külső közbeszerzési szakértővel. A megbízási szerződésben az eljárásra vonatkozó döntési 
jogosultság nem telepíthető a külső közbeszerzési szakértőre.
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 44. A bírálóbizottság közbeszerzés tárgya szerinti, a pénzügyi, a jogi és a közbeszerzési szakértelmet biztosító tagjainak 
és esetleges póttagjainak személyére a  Beszerzési és Üzemeltetési Osztály vezetője tesz az  érintett szakterületi 
főosztályvezetőkkel egyeztetett és általuk jóváhagyott javaslatot. Egységes javaslat hiányában a személyekről a felek 
véleményének ismeretében az elnök dönt. A bírálóbizottság elnöke az NKFI Hivatal vezető beosztással rendelkező 
kormánytisztviselője lehet.

 45. A  bírálóbizottság összetételét az  elnök hagyja jóvá, aki jogosult a  bírálóbizottság bármely tagja személyében 
bekövetkező változás engedélyezésére is.

 46. A kezdeményező szervezeti egységnek lehetősége van külső szakmai szakértő bevonására is javaslatot tenni. A külső 
szakmai szakértővel az NKFI Hivatal megbízási szerződést köt.

 47. A  kezdeményező és a  közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező szakmai főosztály felel azért, hogy 
a beszerzés tárgyaként és mennyiségeként közölt adatok, a műszaki leírásban meghatározottak szakmai szempontból 
helytállóak és a valóságnak megfelelnek.

 48. A  pénzügyi, a  jogi és a  közbeszerzési szakértelmet biztosító bírálóbizottsági tagoknak a  kezdeményező 
és a közbeszerzés tárgya szerinti szakértő által meghatározott műszaki tartalom, bírálati szempontrendszer, általános 
joggyakorlat során alkalmazott szerződéses feltételek vonatkozásában a Kbt. és a közbeszerzési eljárásra vonatkozó 
egyéb jogszabályok betartása érdekében szakterületükön figyelmeztetési kötelezettségük van a  bírálóbizottság 
irányába, amennyiben ezen feltételek jogellenessége nyilvánvalóan megállapítható, és arról tudomást szereznek.

 49. A bírálóbizottsági tag a 24. pontban foglaltakon túl köteles
a) biztosítani az általa képviselt szakértelmet az eljárás során,
b) tiszteletben tartani a verseny tisztaságát, az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód elvét,
c) az eljárás lefolytatása során az eljárásban részt vevőkkel folyamatosan együttműködni.

9. Központosított közbeszerzés

 50. A  2–8. alcím szerinti rendelkezéseket a  központosított közbeszerzési eljárások tekintetében – a  kommunikációs 
beszerzések kivételével – a jelen alcím szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.

 51. A központosított közbeszerzéseket is a Közbeszerzési Tervben kell rögzíteni. Az ide tartozó beszerzésekre vonatkozó 
igényeket (ideértve az utazásszervezéssel kapcsolatos beszerzéseket is) a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály jelenti be 
a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) portáljára.

 52. A  Beszerzési és Üzemeltetési Osztály központosított közbeszerzéssel történő beszerzésekkel kapcsolatos feladatai 
különösen az alábbiak:
a) intézkedés a központi közbeszerzési rendszerbe történő igénybejelentésről,
b) szükség szerint a központi közbeszerzési rendszerben kezelt, NKFI Hivatalra vonatkozó adatok aktualizálása,
c) adminisztratív és adatszolgáltatási – így különösen az R1. 28. § (4) bekezdése szerinti – teendők ellátása a KEF 

felé,
d) a  központosított közbeszerzési igények összesítése és folyamatos frissítése, azoknak a  Közbeszerzési Terv 

módosításának kezdeményezésével történő rögzítése.
 53. Az  egyes szervezeti egységek vezetői gondoskodnak a  saját szervezeti egységük szakmai feladataihoz szükséges 

központosított közbeszerzés alá eső anyagok, eszközök, szolgáltatási igények összegyűjtéséről és azoknak a Beszerzési 
és Üzemeltetési Osztály vezetőjéhez történő megküldéséről.

 54. A saját hatáskörben történő beszerzés esetén az adott termékkör beszerzésére a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály 
KEF-hez bejelentett munkatársa köteles az NKFI Hivatal beszerzési igényét előzetesen a központosított közbeszerzési 
portálon elektronikus úton bejelenteni, valamint a  saját hatáskörben megvalósított beszerzés eredményeként 
megkötött szerződésnek az  R1. 7.  § (4)  bekezdése szerinti alapadatait, továbbá a  szerződés teljesítésének 
dokumentumait a központosított közbeszerzési portálon elektronikus úton feltölteni.

 55. Amennyiben a beszerzés tárgya az R1. hatálya alá tartozik, és van arra vonatkozóan hatályos keretmegállapodás vagy 
keretszerződés, de a  keretmegállapodás verseny-újranyitási vagy konzultációs kötelezettséget ír elő, a  Beszerzési 
és Üzemeltetési Osztály az egyedi közbeszerzési adatlap elnök általi jóváhagyását követően
a) felhívja a  kezdeményezőt, hogy az  eljárás megindítására vonatkozó kezdeményezéshez elkészített egyedi 

közbeszerzési adatlaphoz adja meg a beszerezni kívánt kiemelt termék KEF szerinti cikkszámát és a beszerzési 
mennyiséget,
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b) megvizsgálja a kezdeményező által benyújtott adatokat közbeszerzési szempontból, elvégzi a szükséges belső 
egyeztetéseket,

c) összeállítja a  szerződési feltételeket, előkészíti a  dokumentáció részét képező szerződéstervezetet, és azt 
véleményezésre megküldi a Jogi és Igazgatási Főosztálynak,

d) összeállítja az  ajánlattételi felhívást és a  dokumentációt, a  minisztériumi előterjesztést, egyezteti az  így 
összeállított iratokat a kezdeményezővel,

e) tájékoztatja a kezdeményezőt az eljárás időigényéről és menetéről,
f ) a bírálóbizottság tagjai részére előkészíti a megbízó leveleket,
g) elkészíti, és a  bírálóbizottság tagjaitól beszerzi az  összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatokat, 

a  Humánpolitikai Osztály vezetőjének egyidejű tájékoztatása mellett felhívja az  erre kötelezetteket 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségükre,

h) elkészíti a  3.  melléklet szerinti fedezetigazolást, és gondoskodik a  pénzügyi ellenjegyzésre jogosult általi 
aláírásáról.

 56. Az  55.  pontban foglaltakat követően a  Beszerzési és Üzemeltetési Osztály vezetője az  elnök részére jóváhagyásra 
felterjeszti
a) az előterjesztést a minisztérium részére, kivéve a 60. pont szerinti esetekben,
b) az ajánlattételi felhívást és szükség esetén a dokumentációt,
c) az érintett szervezeti egységek vezetőjével egyeztetett javaslattételt a bírálóbizottság elnökének és tagjainak 

személyére.
 57. Az 56. pont szerinti elnöki jóváhagyást követően az R3. 5–9. §-a szerinti hozzájárulás, továbbá informatikai eszközök 

és szolgáltatások beszerzése esetén az  R3. 4.  § (3)  bekezdése szerinti jóváhagyás megkérése céljából a  Beszerzési 
és Üzemeltetési Osztály az előírt iratokat megküldi a minisztériumnak.

 58. Amennyiben az R3. 7. § (2) bekezdése alapján a minisztériumi hozzájárulás megadásához adatok, dokumentumok 
és hiányosságok pótlása, hiba javítása vagy válaszok megadása szükséges, ezek megadásáról, illetve a hiányosságok 
pótlásáról, hibák javításáról a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály gondoskodik.

 59. Amennyiben a minisztérium az eljárás megindításához hozzájárul, a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály intézkedik 
az eljárás megindítása iránt. Amennyiben a minisztérium az eljárás megindítását feltételhez vagy módosításhoz köti, 
a  Beszerzési és Üzemeltetési Osztály a  jelzett igénynek megfelelően az  ajánlattételi felhívást vagy dokumentációt 
módosítja, és jóváhagyásra felterjeszti az elnöknek, és azt követően intézkedik az eljárás megindítása iránt.

 60. Az  57–59.  pontokban előírtaktól eltérően nem szükséges minisztériumi előterjesztés készítése és benyújtása 
az R3. 1. § (2) bekezdésében és az R3. 6. § (5) bekezdésében felsorolt esetekben azzal, hogy az R3. 6. § (5) bekezdése 
szerinti adatszolgáltatást a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály teljesíti. Európai uniós alapokból származó támogatás 
felhasználásával történő beszerzés esetén a 6. alcím rendelkezéseit alkalmazni kell.

10. Kommunikációs beszerzések

 61. A 2–8. alcím szerinti rendelkezéseket a kommunikációs beszerzések tekintetében a jelen alcím szerinti eltérésekkel 
kell alkalmazni.

 62. A kommunikációs beszerzések esetén kezdeményezőként mindig a Kommunikációs Osztály vezetője jár el.
 63. Az  egybeszámítási kötelezettség teljesítését a  Beszerzési és Üzemeltetési Osztály vezetője ellenőrzi a  megküldött 

adatok alapján.
 64. A  63.  pont szerinti vizsgálatnak az  R2 hatályára, illetve az  R2 alapján megkötött keretmegállapodások vagy 

keretszerződések vizsgálatára is ki kell terjednie.
 65. Az R2-ben meghatározott iratoknak és adatoknak az NKOH központosított közbeszerzési portálján történő feltöltéséről 

a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály soron kívül gondoskodik. A feltöltésre kerülő dokumentumokat a Kommunikációs 
Osztály a beszerzés aktuálissá válását legalább 15 nappal megelőzően megküldi a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály 
részére.
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 66. A kommunikációs beszerzések esetén – ide értve a szponzorációra irányuló igényeket is – a beszerzési igényt minden 
esetben úgy kell összeállítani, hogy az a megvalósítás megkezdését megelőzően legalább 10 nappal megküldhető 
legyen az R2 8. § szerint az NKOH-nak. Rendkívüli sürgősséget igénylő esetben a beszerzési igényt haladéktalanul 
továbbítani kell az NKOH-nak.

 67. A beszerzés csak az NKOH R2. 12. § (3) bekezdés a)–c), illetve 12/A. § (3) bekezdés a)–c) pontjai szerinti hozzájárulása 
esetén, a hozzájárulás megadásától számított hat hónapon belül kezdhető meg.

11. Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések

 68. Amennyiben nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni, akkor a beszerzések során ezen alcím előírásait kell alkalmazni, 
figyelemmel az  NKFI Hivatal gazdálkodási szabályzatáról, valamint a  szerződéskötési és szerződés-nyilvántartási 
rendjéről szóló elnöki utasításban foglaltakra.

 69. A közbeszerzésen kívüli beszerzések vonatkozásában is be kell tartani a hatékony és felelős gazdálkodás követelményét. 
A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések során a Kbt.-ben rögzített összeférhetetlenségi szabályokat irányadónak 
kell tekinteni.

 70. Amennyiben a beszerzés értéke nem éri el a 200 000 forintot (általános forgalmi adóval együttesen számítva), akkor 
a  beszerzéshez nem kötelező három ajánlatot kérni, hanem a  kezdeményező által szakmailag és gazdaságilag 
legmegfelelőbbnek ítélt partnertől lehet a szolgáltatást igénybe venni vagy a terméket megvásárolni az NKFI Hivatal 
gazdálkodási szabályzatáról, valamint a szerződéskötési és szerződés-nyilvántartási rendjéről szóló elnöki utasításban 
foglaltak betartásával.

 71. Amennyiben a  beszerzés értéke eléri vagy meghaladja a  200 000 forintot (általános forgalmi adóval együttesen 
számítva), akkor a szakmailag és gazdaságilag legmegfelelőbb partner kiválasztására az NKFI Hivatal szerződéskötési 
és szerződés-nyilvántartási rendjéről szóló elnöki utasításban foglalt vonatkozó rendelkezések irányadók. Az ajánlatok 
kiértékelésének szempontjai lehetnek különösen a  termék vagy szolgáltatás ára, minősége, referenciák, fizetési 
feltételek, rendelkezésre állás, korábbi tapasztalatok. A beérkezett ajánlatok kiértékelésére és a nyertes ajánlatról való 
döntéshozatalra az  NKFI Hivatal szerződéskötési és szerződés-nyilvántartási rendjéről szóló elnöki utasításban 
foglaltakat kell alkalmazni.

 72. Amennyiben valamely okból nem lehetséges három ajánlat bekérése, ennek okait a  kezdeményezőnek írásban 
dokumentálnia kell. A 200 000 forintot meghaladó, de a nettó 1 000 000 forintot el nem érő beszerzések esetén sem 
szükséges három ajánlat bekérése, ha a szerződés
a) teljesítésére kizárólagosan egy szervezet vagy személy képes,
b) tárgya ügyvédi megbízás, jogi szakértelmet igénylő feladat, egészségügyi szolgáltatás igénybevétele, 

utasbiztosítási szolgáltatás megrendelése,
c) a  tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény szerinti szakértők 

és testületi tagok felkérésére (megbízására) irányul,
d) speciális szakértelemmel rendelkező személy közreműködésével nyújtott egyedi szellemi tevékenységével 

teljesíthető,
e) megkötésére költségvetési szervvel kerül sor,
f ) korábban kötött szerződés módosítására irányul.

 73. A nettó 1 000 000 forintot elérő, de Kbt. 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti értékhatárokat el nem érő értékű 
beszerzések esetén a  közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével 
kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 3. § (1) bekezdése szerinti 
beszerzések esetén nem szükséges három ajánlat bekérése.

 74. A  73.  pont szerinti beszerzések esetén az  ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők kiválasztása során 
az R4. 2. §-a szerint kell eljárni.

 75. A  kezdeményező köteles a  beszerzés teljes iratanyagát a  Beszerzési és Üzemeltetési Osztályra ellenőrzés céljából 
benyújtani. A  Beszerzési és Üzemeltetési Osztály megvizsgálja, hogy a  beérkezett ajánlatok alapján a  beszerzés 
becsült értéke megfelelően lett-e meghatározva, a három ajánlat bekérésének mellőzése a vonatkozó jogszabályokban, 
szabályzatokban, elnöki utasításokban foglaltaknak megfelelően történt-e, az  ajánlatok alapján – az  R4. 3.  § 
(2) bekezdésére is figyelemmel – a felelős gazdálkodás szempontjából legmegfelelőbb partner került-e megjelölésre 
a javaslatban. Amennyiben a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály vizsgálata szerint a szerződéses partner kiválasztása 
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megfelelően történt, a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály vezetője a javaslatot döntésre felterjeszti az elnök részére. 
Amennyiben a  Beszerzési és Üzemeltetési Osztály vizsgálata szerint a  szerződéses partner kiválasztása nem 
megfelelően történt, és így a beszerzés a javasolt partnerrel nem valósítható meg, a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály 
vezetője a  szükséges feladatokról egyeztetést kezdeményez a  beszerzés kezdeményezőjével, és tájékoztatja 
a  megfelelő eljárásról. A  Beszerzési és Üzemeltetési Osztály ellenőrzési hatásköre a  kezdeményező által irányított 
szakterület felelősségi körébe tartozó, a  beszerzéssel összefüggő szakmai kérdésekre nem terjed ki. Amennyiben 
a  kezdeményező a  Beszerzési és Üzemeltetési Osztály véleményével nem ért egyet, az  ügyet teljes iratanyagával 
együtt döntésre felterjeszti az elnöknek.

 76. Amennyiben a beszerzés az egyes európai uniós alapokból származó támogatásból valósul meg, és az uniós vagy 
a projektelőírások az ezen alcímben szereplőeknél szigorúbb előírásokat tartalmaznak, akkor azon előírásokat kell 
megfelelően alkalmazni.

 77. A  73.  pont szerinti beszerzéssel kapcsolatos, az  R4. 4.  § (1)  bekezdése szerinti adatokról a  kezdeményező 
a kötelezettségvállalást követően e-mail útján tájékoztatja a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály vezetőjét, aki vezeti 
az ezen beszerzésekre vonatkozó R4. szerinti nyilvántartást.

 78. Az  R4. 4.  § (1)  bekezdése szerinti adatszolgáltatást a  Beszerzési és Üzemeltetési Osztály vezetője teljesíti az  ott 
meghatározott határidőre.

12. Ellenőrzés, dokumentálási rend

 79. A jelen utasításban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak betartását és a közbeszerzéseket az NKFI Hivatal belső 
ellenőre a belső ellenőrzési tervben foglaltak szerint, valamint soron kívül ellenőrzi.

 80. A közbeszerzési eljárásnak a Kbt. 46. §-ában foglaltak szerinti, az eljárás kezdeményezésétől a szerződés teljesítéséig 
dokumentált, az  adott közbeszerzési eljárásra vonatkozó valamennyi iratát a  Beszerzési és Üzemeltetési Osztály 
köteles összegyűjteni és megőrizni, a  dokumentumokat a  belső ellenőr vagy más ellenőrzésre jogosult kérésére 
átadás-átvételi jegyzőkönyvvel ellenőrzésre átadni vagy lehetővé tenni az elektronikus úton történő hozzáférést.

 81. A  Kbt. 36.  § (2)  bekezdése és a  62.  § (7)  bekezdése szerinti bejelentést – a  Beszerzési és Üzemeltetési Osztály 
vezetőjének kezdeményezésére – az NKFI Hivatal képviseletében kizárólag az elnök tehet. Az NKFI Hivatal nevében 
eljáró, a  közbeszerzési, beszerzési eljárásba bevont kormánytisztviselő a  tisztességtelen piaci magatartás 
és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-a vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 
101. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértésének észlelése vagy annak alapos okkal történő feltételezése 
esetén az elnököt köteles értesíteni.

13. Záró rendelkezések

 82. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
 83. Jelen utasítás rendelkezéseit a hatálybalépését követően indított közbeszerzési eljárásokra kell alkalmazni.
 84. Hatályát veszti a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal közbeszerzési és beszerzési szabályzatáról szóló 

10/2015. (VII. 28.) NKFIH utasítás.

  Dr. Pálinkás József s. k.,
  elnök
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1. melléklet a 4/2018. (V. 4.) NKFIH utasításhoz

KÖZBESZERZÉSI TERVLAP

Az eljárást kezdeményező szervezeti egység (főosztály):
Érintett költségvetési évek:

 1. A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége:

 Közbeszerzés megnevezése  Tárgya  Mennyiségi egység  Mennyisége

    

    

    

 2. A közbeszerzés tervezett időpontjai:

– az eljárás indításának tervezett ideje:

20……  év hónap  nap

– a teljesítés tervezett határideje:

20……  év hónap  nap

 3. A közbeszerzés előzetesen becsült nettó értéke:

 forint   

 4. A közbeszerzés fedezetéül szolgáló forrás megjelölése és nettó értéke:

Forrás  Összeg

  

 5. A tervezett közbeszerzésért felelős személy(ek) a kezdeményező főosztályon:

 Név  Telefon  Beosztás

   ügyintéző

   főosztályvezető

 6. Egyéb, a közbeszerzéssel kapcsolatos információ:

Kelt:

a kezdeményező főosztály 
vezetője

A közbeszerzési tervlapot átvettem:

Kelt:

Beszerzési és Üzemeltetési Osztály 
vezetője
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2. melléklet a 4/2018. (V. 4.) NKFIH utasításhoz

Egyedi közbeszerzési adatlap közbeszerzési eljárás megindításához

Kezdeményező szervezeti egység:  

Kezdeményező szervezeti egység ügyintézője:  

Közbeszerzés becsült értéke (nettó):  

Forrás:  

Teljesítési határidő:  

Műszaki leírás készítője:  

Közbeszerzés tárgya:  

Közbeszerzés pontos mennyisége:  

Központosított közbeszerzés esetén a keretmegállapodás 
száma, része:

 

Központosított közbeszerzés esetén a beszerzendő termék, 
szolgáltatás termékazonosítója:

 

Kelt:

a kezdeményező szervezeti egység vezetője

 
 Bírálóbizottsági tag 

neve

 Bírálóbizottsági tag 

részvételének jellege

 Bírálóbizottsági tag 

szakértelme

Bírálóbizottsági tagokra vonatkozó 
javaslat:

  elnök  

   tag  

   tag  

   tag  

A közbeszerzés tárgya központosított közbeszerzés keretében beszerezhető:

A közbeszerzési eljárás fajtája:

Kelt:

Beszerzési és Üzemeltetési Osztály vezetője

Kelt:

Költségvetési Főosztály vezetője

Jóváhagyom./Nem hagyom jóvá.

Kelt:

elnök
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3. melléklet a 4/2018. (V. 4.) NKFIH utasításhoz

Nyilatkozat pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáról

……………………………………………………………… (pénzügyi ellenjegyzésre jogosult vezető neve, beosztása)

nyilatkozom,

hogy a „………………………………………………………………………………” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján 
megkötendő szerződés ellenértéke rendelkezésre áll az alábbiak szerint:

…………………… forint a ………… évi költségvetésben rendelkezésre áll, előirányzat: …………………………………

A beszerzés becsült nettó értéke összesen:  ………………………………

A beszerzés becsült bruttó értéke összesen: ………………………………

Kelt:

pénzügyi ellenjegyzésre jogosult vezető neve, 
beosztása
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4. melléklet a 4/2018. (V. 4.) NKFIH utasításhoz

Közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerződés módosításának 
kezdeményezése

……………………………………………………… (név, beosztás, szervezeti egység) figyelemmel a Kbt. 141. §-ára 
szerződésmódosítást kezdeményezek az alábbiak szerint.

A közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött 
szerződés típusa és tárgya:

 

A közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött 
szerződés száma:

 

A szerződéskötés időpontja:  

A szerződő partner megnevezése:  

A szerződésmódosításra okot adó körülmény 
bekövetkezésének időpontja:

 

A szerződésmódosításra okot adó körülmény miért nem 
volt a szerződéskötéskor előre látható: 
(Az előre nem láthatóság saját felróható magatartásra 
nem alapozható!)

 

Melyik fél lényeges, jogos érdeke sérülne 
szerződésmódosítás hiányában:

 

A szerződésmódosítás hiányában sérülő lényeges,  
jogos érdek: 
(lényeges érdek = ha annak ismeretében a fél az utóbb 
számára sérelmessé vált szerződést nem kötötte volna 
meg; jogos érdek = jogszabályon alapuló, jogszabály által 
védett érdek)

 

A lényeges, jogos érdeksérelem leírása:  

A szerződésmódosítási kérelmet alátámasztó, csatolt iratok (pl. akadályközlés, vis maior igazolása):

Kelt:

Név 
beosztás 

szervezeti egység
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A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökének 5/2018. (V. 4.) NKFIH utasítása  
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezetbe sorolt  
fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 13/2017. (XII. 13.) NKFIH utasítás 
módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 2.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel 
egyetértésben – a következő utasítást adom ki:

 1. A  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezetbe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok 
kezeléséről és felhasználásáról szóló 13/2017. (XII. 13.) NKFIH utasítás 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

 3. Jelen utasítás rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

  Dr. Pálinkás József s. k.,
  elnök
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1. melléklet az 5/2018. (V. 4.) NKFIH utasításhoz

XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 
2018. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

A B C D E F G H I J K L M N O

1.

Áht. 

azono- 

sító

Cím- 

név

Al- 

cím- 

név

Jog- 

cím- 

cso- 

port- 

név

Jog- 

cím- 

név

Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre
Támogatás biztosításának 

módja

Támogatási 

előleg

Rendelkezésre bocsátás 

módja

Visszafizetés 

határideje
Biztosíték

Kezelő 

szerv

Lebo- 

nyolító 

szerv

Európai uniós 

forrásból 

finanszírozott 

költségvetési 

támogatás 

közreműködő 

szervezete

2. 349117 Fejezeti 
kezelésű 
előirány- 
zatok

Nemzet- 
közi 
tagdíjak

1. Az Európai Nukleáris 
Kutatási Szervezet (CERN) 
tagdíjának befizetése
2. CERN LHC ALICE kísérlet 
(A Large Ion Collider 
Experiment) díjának 
befizetése az NKFI Hivatal 
szerződéskötéskori jogelőd 
szervének elnöke által 
2002-ben aláírt 
CERN-RRB-2002-034 
hivatkozási számú 
szerződés alapján
3. CERN LHC CMS kísérlet 
(Compact Muon Solenoid) 
díjának befizetése az NKFI 
Hivatal szerződéskötéskori 
jogelőd szervének elnöke 
által 2002-ben aláírt 
CERN-RRB-2002-033 
hivatkozási számú 
szerződés alapján
4. Az Európai Röntgen-
szabadelektron lézer 
Létesítmény (XFEL) 
tagdíjának befizetése  
az Európai Röntgen-
szabadelektronlézer 
Létesítmény építéséről  
és üzemeltetéséről szóló 
egyezmény kihirdetéséről 
szóló 35/2010. (II. 26.) 
Korm. rendelet alapján

1. Európai Nukleáris Kutatási 
Szervezet (CERN)
2. Európai Nukleáris Kutatási 
Szervezet (CERN)
3. Európai Nukleáris Kutatási 
Szervezet (CERN)
4. Európai Röntgen-
szabadelektron lézer 
Létesítmény GmbH 
(European XFEL GmbH)
5. Az Európai piacorientált 
K+F együttműködés 
(EUREKA)
6. ITER projekt és a Fusion  
for energy (F4E)
7. von Karman 
Folyadékdinamikai Intézet 
(VKI The von Karman Institute 
for Fluid Dynamics)
8. Tevékeny és Önálló 
Életvitel Program (AAL, Active 
and Assisted Living 
Programme)
9. Gazdasági Együttműködési 
és Fejlesztési Szervezet –
Globális Tudományos Fórum 
(OECD GSF)
10. Az Európai 
Társadalomtudományi 
Elemzések Európai Kutatási 
Infrastruktúra-konzorcium
(European Social Survey 
ERIC–ESS ERIC)

– – 1–23. közvetlen 
kifizetés egy vagy 
több részletben

– – – – –
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A B C D E F G H I J K L M N O

1.

Áht. 

azono- 

sító

Cím- 

név

Al- 

cím- 

név

Jog- 

cím- 

cso- 

port- 

név

Jog- 

cím- 

név

Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre
Támogatás biztosításának 

módja

Támogatási 

előleg

Rendelkezésre bocsátás 

módja

Visszafizetés 

határideje
Biztosíték

Kezelő 

szerv

Lebo- 

nyolító 

szerv

Európai uniós 

forrásból 

finanszírozott 

költségvetési 

támogatás 

közreműködő 

szervezete

5. Az Európai piacorientált 
K+F együttműködés 
(EUREKA, European market 
oriented R&D cooperation) 
tagdíjának befizetése
6. Az ITER projekt és 
a Fusion for energy (F4E) 
tagdíjának befizetése 
a 2006. 11. 21-én aláírt 
Megállapodás az ITER 
Nemzetközi Fúziósenergiai 
Szervezetének 
létrehozásáról az ITER 
projekt közös 
megvalósításáért, valamint 
2007. 03. 27-től fennálló 
EURATOM tagság alapján
7. von Karman 
Folyadékdinamikai 
Intézet (VKI, The von 
Karman Institute for Fluid 
Dynamics) tagdíjának 
befizetése az OM KFHÁT 
helyettes államtitkárának 
belépési nyilatkozata 
alapján
8. Tevékeny és Önálló 
Életvitel Program 
(AAL, Active and Assisted 
Living Programme) 
tagdíjának befizetése 
a 2008-tól érvényes 
nemzetközi 
konzorciumban 
megvalósuló fejlesztések  
és a 2015. 04. 29-én aláírt 
szerződés alapján

11. Európai Kutatási 
Infrastruktúra  
a Képalkotó  
Technológiákért  
a Biológiai-  
és Orvosbiológiai 
Tudományokban  
(The European Research 
Infrastructure for Imaging 
Technologies in Biological 
and Biomedical Sciences 
Euro-BioImaging – EuBI)
12. Közös Nyelvi  
Erőforrások és Technológiai 
Infrastruktúra  
Európai Kutatási 
Infrastruktúra-konzorcium 
(Common Language 
Resources and Technology 
Infrastructure as  
a European Research 
Infrastructure  
Consortium ÷ CLARIN ERIC)
13. Európai Spallációs 
Neutronforrás-központ 
Európai Kutatási 
Infrastruktúra-konzorcium 
(European Spallation  
Source as a European 
Research Infrastructure 
Consortium – ESS ERIC)
14. Innovációs  
ügynökségek  
európai hálózata 
(The European Network 
of Innovation 
Agencies–TAFTIE)
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A B C D E F G H I J K L M N O

1.

Áht. 

azono- 

sító

Cím- 

név

Al- 

cím- 

név

Jog- 

cím- 

cso- 

port- 

név

Jog- 

cím- 

név

Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre
Támogatás biztosításának 

módja

Támogatási 

előleg

Rendelkezésre bocsátás 

módja

Visszafizetés 

határideje
Biztosíték

Kezelő 

szerv

Lebo- 

nyolító 

szerv

Európai uniós 

forrásból 

finanszírozott 

költségvetési 

támogatás 

közreműködő 

szervezete

9. OECD GSF  
(OECD Global Science 
Forum) 
tagdíjának befizetése 
a Gazdasági 
Együttműködési  
és Fejlesztési Szervezet 
(OECD) Konvenciójának, 
az ahhoz kapcsolódó 
jegyzőkönyveknek  
és a csatlakozási 
nyilatkozatnak 
a kihirdetéséről szóló  
1998. évi XV. törvény 
alapján
10. ESS ERIC 
(European Social Survey  
as a European Research 
Infrastructure Consortium) 
tagdíjának befizetése, 
2016. 09. 01-jén aláírt 
csatlakozási szerződés 
alapján
11. Euro-BioImaging – EuBI 
(The European Research 
Infrastructure for Imaging 
Technologies in Biological 
and Biomedical Sciences) 
tagdíjának befizetése, 
a 2016. 07. 22-én  
aláírt csatlakozási 
megállapodás alapján
12. CLARIN ERIC 
(Common Language 
Resources and Technology 
Infrastructure as 
a European Research 
Infrastructure 
Consortium) 
tagdíjának befizetése 
az Európai Bizottság  
2012. 02. 29-ei határozata, 
valamint a 2016. 07. 21. 
napján kelt csatlakozási 
nyilatkozat alapján

15. Európai 
Társadalomtudományos 
Adatarchívumok 
Konzorciuma  
európai kutatási 
infrastruktúra konzorcium
(Consortium of European 
Social Science Data 
Archives–European Research 
Infrastructure 
Consortium–CESSDA-ERIC)
16. Európai Élettudományi 
Infrastruktúra a Biológiai 
Információkért  
(European life-sciences 
Infrastructure for biological 
Information–ELIXIR)
17. Európai Szinkrotonsugár 
Létesítmény 
(European Synchrotron 
Radiation Facility–ESRF)
18. Egészségre, Öregedésre 
és Nyugdíjba vonulásra 
Vonatkozó Európai Felmérés 
európai kutatási 
infrastruktúra konzorcium 
(Survey of Health,  
Ageing and Retirement  
in Europe European Research 
Infrastructure Consortium–
SHARE ERIC)
19. Nemzetközi Géntechnikai 
és Biotechnológiai Központ 
(International Centre  
for Genetic Engineering  
and Biotechnology–ICGEB)
20. Európai Klinikai Kutatási 
Infrastruktúra Hálózat 
európai kutatási 
infrastruktúra konzorcium 
(European Clinical Research 
Infrastructures Network as 
a European Research 
Infrastructure Consortium–
ECRIN ERIC)
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A B C D E F G H I J K L M N O

1.

Áht. 

azono- 

sító

Cím- 

név

Al- 

cím- 

név

Jog- 

cím- 

cso- 

port- 

név

Jog- 

cím- 

név

Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre
Támogatás biztosításának 

módja

Támogatási 

előleg

Rendelkezésre bocsátás 

módja

Visszafizetés 

határideje
Biztosíték

Kezelő 

szerv

Lebo- 

nyolító 

szerv

Európai uniós 

forrásból 

finanszírozott 

költségvetési 

támogatás 

közreműködő 

szervezete

13. ESS ERIC (European 
Spallation Source  
as a European Research 
Infrastructure Consortium) 
tagdíja az NKFI Hivatal 
Elnöke által  
2015. december 22-én 
aláírt NKFIH/175-2/2016 
iktatószánú Megértési 
Nyilatkozat alapján
14. TAFTIE (The European 
Network of Innovation 
Agencies) tagdíja  
a 2003. október 18-án 
a Kutatás-fejlesztési 
Pályázati és Kutatás- 
hasznosítási Iroda 
főigazgatója által aláírt 
tagsági kérelem alapján
15. CESSDA ERIC 
(Consortium of European 
Social Science Data 
Archives–European 
Research Infrastructure 
Consortium) tagdíja 
az Európai 
Társadalomtudományos 
Adatarchívumok 
Konzorciuma európai 
kutatási infrastruktúra-
konzorcium létrehozásáról 
szóló 2017.6.9 számú 
Bizottság Végrehajtási 
Határozata alapján
16. ELIXIR (European 
life-sciences Infrastructure 
for biological Information) 
tagdíja a 2016. szeptember 
28-án benyújtott 
NKFIH-2952-3/2016. 
iktatószámú, „Tagsági 
kérelem az ELIXIR 
Tanácsához” tárgyú irat 
alapján

21. Európai Molekuláris 
Biológiai Laboratórium 
(European Molecular Biology 
Laboratory–EMBL)
22. Jelenlegi Kutatások 
Információs Rendszere 
(Current Research 
Information 
Systems–euroCRIS)
23. Társulás az európai 
együttműködésért 
a tudományos és műszaki 
kutatás területén 
(Assocation for European 
cooperation in science 
and technology – COST 
Association)
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A B C D E F G H I J K L M N O

1.

Áht. 

azono- 

sító

Cím- 

név

Al- 

cím- 

név

Jog- 

cím- 

cso- 

port- 

név

Jog- 

cím- 

név

Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre
Támogatás biztosításának 

módja

Támogatási 

előleg

Rendelkezésre bocsátás 

módja

Visszafizetés 

határideje
Biztosíték

Kezelő 

szerv

Lebo- 

nyolító 

szerv

Európai uniós 

forrásból 

finanszírozott 

költségvetési 

támogatás 

közreműködő 

szervezete

17. ESRF (European 
Synchrotron Radiation 
Facility) tagdíjának fizetése 
a 2016. október 5-én aláírt 
NKFIH-2892-3/2016. 
iktatószámú számú 
együttműködési 
megállapodás alapján.
18. SHARE ERIC 
(Survey of Health, Ageing 
and Retirement in Europe 
as a European Research 
Infrastructure Consortium) 
tagdíja  
a 2016. november 14-én 
aláírt NKFIH-2961-5/2016. 
iktatószámú, 
„Magyarország  
SHARE ERIC-hez való 
csatlakozási kérelme” 
tárgyú irat alapján
19. ICGEB (International 
Centre for Genetic 
Engineering  
and Biotechnology)  
1986. december 16-án, 
a Magyar Népköztársaság 
Minisztertanácsának 
elnöke által aláírt 
nyilatkozat alapján
20. ECRIN ERIC (European 
Clinical Research 
Infrastructures Network) 
tagdíja  
a 2017. március 7-én kelt, 
„07032017 számú Magyar 
Tagság az ECRIN-ERIC-ben” 
tárgyú irat alapján
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A B C D E F G H I J K L M N O

1.

Áht. 

azono- 

sító

Cím- 

név

Al- 

cím- 

név

Jog- 

cím- 

cso- 

port- 

név

Jog- 

cím- 

név

Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre
Támogatás biztosításának 

módja

Támogatási 

előleg

Rendelkezésre bocsátás 

módja

Visszafizetés 

határideje
Biztosíték

Kezelő 

szerv

Lebo- 

nyolító 

szerv

Európai uniós 

forrásból 

finanszírozott 

költségvetési 

támogatás 

közreműködő 

szervezete

21. EMBL (European 
Molecular Biology 
Laboratory) tagdíja 
az Európai Molekuláris 
Biológiai Laboratóriumot 
létrehozó megállapodás 
kihirdetéséről szóló 
38/2017. (III. 7.)  
Korm. rendelet alapján
22. euroCRIS (Current 
Research Information 
Systems) tagdíja  
a 2012. 02. 28-án kelt 
„euroCRIS tagság” tárgyú 
befogadó elektronikus 
üzenet alapján
23. COST (European 
cooperation in science  
and technology) tagdíja 
az Országos Műszaki 
Fejlesztési Bizottság 
elnökének csatlakozási 
kérelme alapján

3. 352217 Fejezeti 
kezelésű 
előirány- 
zatok

Fejezeti 
stabilitási 
tartalék

Az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény
21. § (4a) bekezdése 
alapján a központi 
költségvetésről szóló 
törvényben nem 
szerepeltetett új feladatok, 
valamint az abban 
szerepeltetett feladatok 
bővítése előirányzati 
fedezetének biztosítására.

Az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: 
Ávr.) 23/A. § (2) bekezdése 
alapján hozott 
kormányhatározat szerint.

– – Az Ávr. 23/A. § 
(2) bekezdése 
alapján hozott 
kormányhatározat 
szerint.

– – – – –
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1.

Áht. 

azono- 

sító

Cím- 

név

Al- 

cím- 

név

Jog- 

cím- 

cso- 

port- 

név

Jog- 

cím- 

név

Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre
Támogatás biztosításának 

módja

Támogatási 

előleg

Rendelkezésre bocsátás 

módja

Visszafizetés 

határideje
Biztosíték

Kezelő 

szerv

Lebo- 

nyolító 

szerv

Európai uniós 

forrásból 

finanszírozott 

költségvetési 

támogatás 

közreműködő 

szervezete

4. 363962 Fejezeti 
kezelésű 
előirány- 
zatok

ELI-HU 
Kutatási 
és Fejlesz- 
tési Non- 
profit  
Köz- 
hasznú  
Korlátolt 
Felelős- 
ségű 
Társaság 
támoga- 
tása

Az ELI lézer kutatóközpont 
(ELI-ALPS) nagyprojektet 
megvalósító ELI-HU 
Kutatási és Fejlesztési 
Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű 
Társaság nemzetközi  
és hazai feladatellátásához 
szükséges forrás 
biztosítása, mely más 
támogatási szerződései 
keretében nem számolható 
el a Kormány 1777/2016. 
(XII. 15.) Korm. határozata 
alapján.

ELI-HU Kutatási és Fejlesztési 
Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű 
Társaság

Egyedi döntés alapján, 
a kedvezményezett 
részére támogatási 
szerződés útján.

Előleg 
biztosítható.

 Egyösszegű  
vagy részletekben 
történő kifizetéssel, 
a szerződésben 
meghatározott 
feltételek szerint.

– Az Ávr. 84. § (2) bekezdése 
alapján, a szerződés szerint.

– – –
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Az országos rendőrfőkapitány 10/2018. (V. 4.) ORFK utasítása  
a hang- és fényjelző készülék telepítésének és alkalmazásának módjáról

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 hang- és fényjelző készülék telepítésére és alkalmazására kiadom 
az alábbi utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. Az utasítás hatálya az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre (a továbbiakban: Rendőrség) 
terjed ki.

 2. Ezen utasítás alkalmazásában
a) határterület: a  határvonaltól számított az  a  területsáv, amelyet a  határterületről, valamint a  határátkelőhely 

területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás szabályairól szóló 330/2007. (XII. 13.) 
Korm. rendeletben meghatározott települések közigazgatási területe alkot, továbbá a nemzetközi forgalom 
számára megnyitott repülőtér, vasútállomás és kikötő (kikötőhely) külön-külön meghatározott területe;

b) határőrizet: a  Rendőrségnek a  személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni 
határ-ellenőrzési kódex) szóló 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2.  cikk 12.  pontjában 
meghatározott tevékenysége;

c) jelzőkészülék: a  határőrizeti feladatok végrehajtásának támogatására szolgáló, a  személyek mozgását jelző, 
mechanikusan működő, hang- és fényjelzésre alkalmas, hordozható rendészettechnikai eszköz.

II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

1. A jelzőkészülékkel történő ellátás és annak céljai

 3. A jogellenes határátlépések megakadályozása, a  határt jogellenesen átlépő vagy azt megkísérlő személyek 
feltartóztatása és elfogása, valamint a szükséges intézkedések végrehajtása érdekében szervezett és vezényelt járőrt 
jelzőkészülékkel kell megerősíteni.

2. Kockázatelemzés és kockázatértékelés

 4. A jelzőkészülék telepítésére alkalmas terepszakaszokat előzetes kockázatelemzés alapján kell meghatározni. 
A  telepítés rendszerének alapját a  határőrizeti operatív helyzet elemei képezik, amelyeket azok változásai szerint 
kell  alkalmazni. A  határrendészeti kirendeltségek, illetve a  schengeni külső határszakasszal rendelkező 
rendőrkapitányságok  vezetőjének (a továbbiakban: vezető) a  rendszeresen végrehajtott terep-szemrevételezés 
alapján kell kiválasztania azokat a  terepszakaszokat, ahol a  legeredményesebben lehet a  jelzőkészüléket  
alkalmazni.
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3. A jelzőkészülék telepítésének és alkalmazásának elvei

 5. A jelzőkészüléket határterületen elsősorban a  befelé irányuló jogellenes határátlépés felderítése érdekében, 
az  ideiglenes biztonsági határzár (a továbbiakban: IBH) közelében, az  első vonalban szolgálatot teljesítő járőrök 
biztosítására, valamint az  általuk ellenőrzött területen a  mélység irányába túljutott határsértők felfedésére kell 
alkalmazni. A jelzőkészüléket a járőrök vonalában vagy attól hátrébb, a mélység irányában kell elhelyezni.

 6. A jelzőkészülék alkalmazására határterületen éjszaka, a  jogellenes határátlépések valószínű mozgási idejének 
figyelembevételével kerülhet sor. Határterületen kívüli alkalmazásnál (például objektumbiztosításnál) napszakra 
vonatkozó megkötés nincs.

 7. A jelzőkészülék alkalmazható a  két szomszédos járőr közötti, optikai eszközökkel nem vagy nehezen felderíthető 
terepszakasz lezárására, őrzendő területek, objektumok biztosítására.

 8. A jelzőkészüléket egy vagy több sorban és/vagy több vonalas rendszerben lehet elhelyezni. A  jelzőkészülék több 
soros és több vonalas alkalmazása esetén biztosítani kell, hogy az térben eltoltan a teljes ellenőrzendő határszakaszt 
lefedje.

 9. A jelzőkészülék működtető vezetékének magasságát a telepített sorok között változtatni kell.

 10. A telepítés helyének kiválasztásánál figyelemmel kell lenni a  jogellenes határátlépés valószínű mozgási irányára, 
helyére, a jelzőkészülék rejthetőségére, biztosításának és ellenőrizhetőségének lehetőségeire.

 11. A telepítés helyét úgy kell kiválasztani, hogy jelzés esetén a  megerősítő vagy záróerők a  jogellenes határátlépést 
elkövető személy valószínűsíthető haladási irányát zárni tudják, működtetése esetén a jogsértő személy feltartóztatásra 
és elfogásra kerüljön.

 12. A 4. pontban meghatározottaknak megfelelően kiválasztott telepítési terepszakaszokat dokumentálni kell az előírt 
munkaokmányokban (tájékozódási pontok jegyzéke, munkatérkép). A  kijelölt terepszakaszokat kezdeti (a jobb 
csatlakozási ponthoz közelebb eső) és vég (a bal csatlakozási ponthoz közelebb eső) tájékozódási ponttal 
(a  továbbiakban: TP) kell megadni. A  jelzőkészülék telepítésével kapcsolatos TP-ket a  többi TP-től eltérően kell 
számozni (pl. 101-es sorszámmal kezdeni), azokhoz GPS koordinátákat kell hozzárendelni.

 13. A jelzőkészülék telepíthető
a) a jogellenes határátlépés valószínű mozgási irányában;
b) az államhatár felé vezető utak, hidak lezárására;
c) erdőátvágásokban, horhosokban;
d) bokros, nehezen belátható és járható terepszakaszokon;
e) folyók, patakok, tavak partjaira;
f ) zárás támogatására;
g) IBH-val nem lezárt terepszakaszra;
h) nyitvatartási időn túli időszakban a határátkelőhelyekre bevezető útszakaszon;
i) színlelt telepítés során az  embercsempészek, jogellenes határátlépést elkövető személyek megtévesztése 

érdekében.

4. Biztonsági rendszabályok

 14. Telepítés során figyelemmel kell lenni arra, hogy működés esetén a  visszahulló jelzőtöltény-maradvány kárt 
ne okozzon. Az Országos Meteorológiai Szolgálat által kiadott második (narancs) vagy azt meghaladó riasztási szint 
esetén a telepített jelzőkészüléket üríteni kell.
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 15. A jelzőtöltényt 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 rendelkezései szerint kell tárolni.

 16. A jelzőkészüléket és tartozékait – a jelzőtöltény kivételével – a rendészeti eszközök tárolására szolgáló helyiségben 
kell tárolni.

 17. A jelzőkészülék élesítését csak az arra kiképzett személy végezheti.

 18. A jelzőkészülék alkalmazásával kapcsolatban tilos
a) a jelzőkészüléket

aa) kiképzetlen állománnyal telepíttetni,
ab) az IBH-ra telepíteni,
ac) az IBH két műszaki zára közé telepíteni,
ad) határnyiladékba telepíteni,
ae) olyan útra telepíteni, ahol polgári forgalom van, kivéve a  lezárt határátkelőhelyre vezető út 

államhatártól számított utolsó 100 méterét, beleértve az út két oldalának biztosítását is;
b) a jelzőkészülék tartozékait a jelzőtöltényekkel együtt tárolni;
c) a jelzőtöltényt újraszerelni.

5. A tájékoztatás rendje

 19. A jogellenes határátlépésben nem érintett, a  területen tartózkodni jogosult személyek védelme érdekében 
az érintetteket tájékoztatni szükséges.

 20. Azokat a személyeket, akiknek a tulajdonában lévő ingatlan a jelzőkészülék telepítésével érintett területen helyezkedik 
el, postai úton, a határterületen élő lakosságot önkormányzati hirdetmény útján kell értesíteni.

 21. Az államhatár irányába vezető utak utolsó 150 méterénél figyelmeztető táblát kell kihelyezni, amely a  lehetséges 
veszélyforrásra utal.

6. Képzés és anyagi ellátás rendje

 22. A rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes az  utasítás hatálybalépését követő 5 napon belül intézkedik 
a  jelzőkészülék telepítésének és alkalmazásának részletes szabályait, valamint a  biztonsági rendszabályokat is 
tartalmazó módszertani útmutató kiadására.

 23. A Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ (a továbbiakban: ROKK) az utasítás hatálybalépését követő 10 napon belül 
intézkedik az  oktatási anyag elkészítésére, a  képzési anyag határrendészeti szolgálati ág központi, területi 
és helyi szervezeti elemei, a Készenléti Rendőrség határrendészeti igazgatóságai és a  tanintézetek részére történő 
eljuttatására. A ROKK az utasítás hatálybalépését követő 15 napon belül végrehajtja a helyi és tanintézeti képzésért 
felelős mentorok összevont elméleti és gyakorlati oktatását és vizsgáztatását.

 24. A vezető a rendelkezésére álló erő és a beazonosított védendő terepszakaszok száma alapján járőrönként 2–4 készlettel 
számolva számvetést készít az adott szervezeti elem határszakaszának őrizetéhez szükséges jelzőkészülék készletek 
elosztásához. A tervezéskor 20%-os tartalék képzésével kell számolni. A vezető a jelzőtöltények 50%-os fogyásánál 
a feladatkörében érintett gazdasági szakszolgálatnál kezdeményezi a készlet feltöltését.
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 25. A gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes gondoskodik a jelzőtöltények folyamatos utánpótlásáról, valamint 
elkészíti a jelzőkészülék műszaki leírását, és azokat a rendőri szervek rendelkezésére bocsátja.

 26. A vezető megszervezi a  jelzőkészülék alkalmazásának dokumentált formában történő oktatását, majd az  elméleti 
és  gyakorlati vizsgát, melyet az  eszköz használata előtt végre kell hajtani. A  továbbiakban visszatérően oktatás 
tárgyává kell tenni a biztonsági és alkalmazási szabályokat.

 27. A gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes a  ROKK útján intézkedik a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Rendészettudományi Kar Határrendészeti Tanszék és a rendészeti szakgimnáziumok számára egy-egy jelzőkészülék 
készlet biztosítására. A jelzőkészülékekhez nem éles (inert) oktató-gyakorló jelzőtöltény adható.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 28. Ez az utasítás – a 29. pontban foglalt kivétellel – a közzétételét követő ötödik napon lép hatályba.

 29. Az utasítás 1–21. és 24–27. pontja az utasítás közzétételét követő 20. napon lép hatályba.

 30. Az utasítás 23. és 30. pontja az utasítás közzétételét követő 21. napon hatályát veszti.

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

Az országos rendőrfőkapitány 11/2018. (V. 4.) ORFK utasítása  
a turisztikai idény rendőri feladatainak 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, különösen a bűncselekmények és a szabálysértések elkövetésének 
a  turisztikai szempontból frekventált helyeken, valamint az  ország idegenforgalmi szempontból jelentős területein történő 
megelőzése, felderítése, valamint a rendőri feladatok egységes, hatékony és szakszerű végrehajtása érdekében kiadom az alábbi 
utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Hatály

 1. Az utasítás hatálya kiterjed
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK);
b) a Készenléti Rendőrségre (a továbbiakban: KR), a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra (a továbbiakban: RRI);
c) a megyei rendőr-főkapitányságokra (a továbbiakban: MRFK) és a  Budapesti Rendőr-főkapitányságra 

[(a továbbiakban: BRFK), (a továbbiakban együtt: RFK)];
d) a rendőrkapitányságokra (a továbbiakban: RK) és a határrendészeti kirendeltségekre.
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2. Értelmező rendelkezések

 2. Az utasítás alkalmazásában
a) fokozottan veszélyes útszakaszok: minden közútnak az idegenforgalom miatt nagy közúti forgalmat lebonyolító 

szakaszai;
b) megerősítő erő: a  turisztikai idényben kizárólag közterületi szolgálat ellátására a  turisztikai szempontból 

frekventált helyekre vezényelt állomány;
c) turisztikai idény: minden év június 1-jétől augusztus 31-ig terjedő időszak;
d) turisztikai szempontból frekventált helyek: az  RFK-k által felterjesztett végrehajtási tervekben szerepeltetett 

települések, fővárosi városrészek.

II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

3. A turisztikai idényből eredő rendőri feladatok végrehajtása

 3. Az RFK rendőrfőkapitánya (a továbbiakban: rendőrfőkapitány), valamint az  RRI igazgatója az  illetékességi területe 
sajátosságainak és a költségvetési lehetőségeinek figyelembevételével a turisztikai idényben
a) fokozott tájékoztató tevékenységet fejt ki a  média nyújtotta lehetőségek széleskörű igénybevételével, 

bűn-  és  baleset-megelőzési tanácsokat tartalmazó szóróanyagok terjesztésével, strandfelügyeletek 
megszervezésével, valamint a közterületi rendőri jelenlét célirányos növelésével;

b) a külföldiekkel való kommunikáció biztosítása céljából lehetőség szerint – a  helyi adottságoknak 
és  lehetőségeknek megfelelően – olyan panaszfelvevő állomásokat, információs centrumokat alakít ki, ahol 
idegen nyelveket beszélő rendőrök és szezonálisan alkalmazott diáktolmácsok, valamint önkéntes fiatalok 
tevékenykednek;

c) a turisztikai szempontból frekventált helyekre közlekedő személyszállító vonatok, valamint a  nemzetközi 
személyszállító vonatok, a  vasúti és autóbusz-pályaudvarok közbiztonsági helyzetének javítása érdekében 
biztosítja a fokozott rendőri jelenlétet.

 4. A rendőrfőkapitányok a turisztikai szempontból frekventált helyeken jelentkező többletfeladatokat elsősorban a saját 
erők és eszközök átcsoportosításával hajtják végre.

 5. A rendőrfőkapitányok intézkednek az illetékességi területén szolgálatot ellátó megerősítő erő és a technikai eszközök 
elosztásáról.

 6. A megerősítés anyagi, technikai és pénzügyi feltételei tekintetében
a) a megerősítő erőt biztosító szerv viseli

aa) az állomány személyi juttatásaival és az  ahhoz kapcsolódó, munkáltatót terhelő járulékokkal 
összefüggő költségeket és

ab) a munkába járással összefüggő kiadásokat;
b) a fogadó szerv viseli a megerősítő erőként rendelt állomány

ba) elhelyezésével kapcsolatos kiadásokat és
bb) a természetbeni étkeztetésének költségeit.

 7. A rendőrfőkapitányok a  rendészeti szakgimnáziumok első évfolyamát sikeresen elvégző tanulóiból, valamint 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) Rendészettudományi Karának hallgatóiból az NKE-vel kötött 
megállapodás alapján a  gyakorlati képzés végrehajtására – szükség szerint – gyakorló őrsöket hozhatnak létre, 
amelyek működtetése az oktatási követelmények megtartásával történik.
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 8. A rendőrfőkapitányok intézkednek a nagy vendégforgalmat lebonyolító kereskedelmi szálláshelyeken (a továbbiakban: 
szálláshelyek) a kapcsolattartói rendszer működtetésére, amely érdekében az  illetékes RK-k bűnügyi állományából 
kijelölnek egy-egy fő összekötőt, továbbá felveszik a kapcsolatot a szálláshelyek igazgatóival/vezetőivel az összekötő 
bemutatása és a feladatok egyeztetése érdekében.

 9. Az összekötő
a) folyamatos kapcsolatot tart a szálláshelyekkel, valamint
b) azon szálláshelyek helyszínein, ahová a hazai és külföldi turisták rendszeresen, csoportosan érkeznek, igény 

esetén tájékoztatást, figyelemfelhívást tart.

4. Fokozott ellenőrzés

 10. Az RFK-k – a fokozott ellenőrzés céljától függően – összehangolják
a) az illetékes megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveinek, így különösen

aa) a fogyasztóvédelmi felügyelőség,
ab) a munkaügyi felügyelőség,
ac) a munkavédelmi felügyelőség,
ad) a munkaügyi központ,
ae) az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság,
af ) a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv;

b) a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal;
c) a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megyei igazgatóságai;
d) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal regionális igazgatóságai;
e) a területi polgárőr szövetség;
f ) az egyes rendészeti feladatokat ellátók munkáltatóinak, valamint
g) a polgármesteri hivatalok
vezetőivel a feladatok végrehajtását.

5. Végrehajtási terv

 11. A rendőrfőkapitányok elkészíttetik és jóváhagyják a  végrehajtási terveket, amelyeket minden év május 15-ig 
felterjesztenek a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettesnek.

 12. A végrehajtási terv tartalmazza
a) az illetékességi terület turizmussal összefüggő általános feladatait;
b) az illetékességi terület fokozottan veszélyes útszakaszainak felsorolását, azok rendőri ellenőrzésének 

módszerét;
c) az információs centrumok létesítésének helyeit és működésük szabályozását;
d) a folyamatos rendőri jelenlétet biztosító mozgóőri szolgálati helyek felsorolását;
e) a – lehetőség szerint – létrehozott 24 órás idegen nyelvű panaszfelvételi helyeket, azok telefonszámát, 

a diáktolmácsok foglalkoztatási rendszerét;
f ) melléklet formájában a  turisztikai szempontból frekventált helyek felsorolását, a  végrehajtási tervek 

elkészítésének időpontjáig a  Rendőrség tudomására jutott, az  ott megtartandó, jelentős tömeget vonzó 
rendezvények pontos helyszínének, idejének és a rendezvényen bevezetendő rendőri ellenőrzés módszerének 
kimutatását.
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6. Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság

 13. A regionális feladatok végrehajtása, valamint a  turisztikai idényből eredő rendőri feladatokat értékelő értekezlet 
megtartása érdekében a turisztikai idényben és az azt követő 15 napig működik a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs 
Bizottság (a továbbiakban: BKKB), amelynek illetékessége a  balatoni régióra, valamint a Velencei-tóra és régiójára 
terjed ki.

 14. A BKKB vezetője az  utasítás hatálybalépésének évében a  Somogy MRFK rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese, 
majd ezt követően évente váltja egymást a  Fejér, a  Veszprém, a  Zala és a  Somogy MRFK rendészeti 
rendőrfőkapitány-helyettese.

 15. A BKKB munkájában részt vesz
a) az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: ORFK BFI), az ORFK Rendészeti Főigazgatóság (a továbbiakban: 

ORFK RFI), valamint a KR által delegált 1-1 fő koordinátor;
b) a Fejér, a Veszprém, a  Zala, valamint a  Somogy MRFK által delegált 4-4 fő – 1 fő rendészeti, 1 fő bűnügyi, 

1 fő bűnmegelőzési, 1 fő kommunikációs munkatárs – koordinátor.

 16. A BKKB vezetője
a) felelős a BKKB illetékességi területén az MRFK-k és az RK-k turisztikai idénnyel kapcsolatos rendőri feladatai 

szakszerű végrehajtásának összehangolásáért;
b) felkéri a  BKKB munkájában egyéb szervek képviseletében részt vevő személyeket (így különösen polgárőr 

szervezetek, egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek munkáltatóinak képviselői);
c) felkéri a BKKB-vel együttműködő civil szervezetek képviselőit;
d) kidolgozza a BKKB programját, a koordináció rendjét, amelyet minden év május 15-ig jóváhagyásra felterjeszt 

a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettesnek, azt a jóváhagyást követően a bizottsági tagokat delegáló 
rendőrfőkapitányoknak is tájékoztatásul – legkésőbb minden év június 1-jéig – megküldi.

7. Tisza-tavi Régiós Közbiztonsági Koordinációs Bizottság

 17. A regionális feladatok végrehajtása, valamint a  turisztikai idényből eredő rendőri feladatokat értékelő értekezlet 
megtartása érdekében a turisztikai idényben és az azt követő 15 napig Tisza-tavi Régiós Közbiztonsági Koordinációs 
Bizottság (a továbbiakban: TKKB) működik, amelynek illetékessége a Tisza-tó régiójára terjed ki.

 18. A TKKB vezetője az utasítás hatálybalépésének évében a Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK rendészeti rendőrfőkapitány-
helyettese, majd ezt követően évente váltja egymást a Jász-Nagykun-Szolnok, a Heves és a Borsod-Abaúj-Zemplén 
MRFK rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese.

 19. A TKKB munkájában részt vesz
a) az ORFK BFI, az ORFK RFI, valamint a KR által delegált 1-1 fő koordinátor;
b) a Borsod-Abaúj-Zemplén, a  Jász-Nagykun-Szolnok és a  Heves MRFK által delegált 4-4 fő – 1 fő rendészeti, 

1 fő bűnügyi, 1 fő bűnmegelőzési, 1 fő kommunikációs munkatárs – koordinátor.

 20. A TKKB vezetője
a) felelős a  TKKB illetékességi területén az  MRFK-k és az  RK-k turisztikai idénnyel kapcsolatos feladatainak 

szakszerű összehangolásáért;
b) felkéri a  TKKB munkájában egyéb szervek képviseletében részt vevő személyeket (így különösen polgárőr 

szervezetek, egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek munkáltatóinak képviselői);
c) felkéri a TKKB-vel együttműködő civil szervezetek képviselőit;
d) kidolgozza a TKKB programját, a koordináció rendjét, amelyet minden év május 15-ig jóváhagyásra felterjeszt 

a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettesnek, azt a jóváhagyást követően a bizottsági tagokat delegáló 
rendőrfőkapitányoknak is tájékoztatásul – legkésőbb minden év június 1-jéig – megküldi.
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8. Különös feladatok

 21. A rendőrfőkapitányok
a) elemzik az illetékességi területük közlekedésbiztonsági helyzetét, amely alapján hétvégeken és a munkaszüneti 

napokon a fokozottan veszélyes útszakaszokon biztosítják a forgalom segítéséhez és a közlekedési szabályokat 
megszegők hatékony kiszűréséhez szükséges rendőri erőket;

b) biztosítják az illetékességi területükhöz tartozó fokozottan veszélyes útszakaszokon – az autópálya alosztályok 
illetékességi területéhez igazodóan – a  hétvégét megelőző utolsó munkanapon délután és az  azt követő 
napon délelőtt a  jobb pályatesten haladó forgalom, továbbá a  hét utolsó munkaszüneti napján délután 
a  bal  pályatesten haladó forgalom folyamatos áramlásának fenntartásához, a  rendkívüli események gyors 
felszámolásához, a közlekedési szabályokat megszegők hatékony kiszűréséhez szükséges rendőri jelenlétet;

c) intézkednek – az együttműködő szervek, szervezetek elérhetőségét és a kapcsolattartás rendjét is tartalmazó – 
 veszélyelhárítási feladattervek elkészítésére, alkalmazhatóságának megteremtésére, szükség szerint új tervek 
elkészítésére vagy a rendelkezésre álló tervek aktualizálására;

d) a határforgalom-ellenőrzés során kialakuló várakozások megelőzése és kezelése érdekében intézkednek 
az átlépő utasforgalom intenzitásához igazodó szolgálattervezésre és szolgálatszervezésre;

e) a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel együttműködve intézkednek 
a  folyók, állandó és időszakos vízfolyások, mesterséges és szabad tavak, továbbá vízi létesítmények 
(a továbbiakban: szabad vizek) területének felmérésére;

f ) intézkednek a szabad vizek környezetében a fürdési tilalmat jelző táblák meglétének ellenőrzésére, az esetleges 
hiány pótlása érdekében – a  természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a  természetes 
fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendeletben meghatározott illetékes 
települési önkormányzat jegyzője felé – megteszik a szükséges intézkedést;

g) a nyári gyermek- és ifjúsági táborok környékén visszatérő rendőri ellenőrzést biztosítanak;
h) a parkokban, ligetekben, fás, bokros közterületeken – szükség esetén szolgálati állatok igénybevételével – 

gondoskodnak a visszatérő rendőri ellenőrzés biztosításáról;
i) anyagi lehetőségek függvényében nyári baleset-megelőzési táborokat szerveznek, részt vesznek egyéb nyári 

táborokban, baleset-megelőzési témájú előadások, tájékoztatók megtartásával;
j) megteszik a  szükséges intézkedéseket az  illegális migráció és az  ahhoz kapcsolódó más jogellenes 

cselekmények elleni hatósági fellépés hatékonyságának növelése érdekében.

 22. A fenti feladatok végrehajtásához lehetőség szerint elsősorban – a 21. pont a)–d) alpontjában foglaltak kivételével – 
 körzeti megbízottakat kell kijelölni, valamint kérni az együttműködő szervek – így különösen a polgárőr szervezetek, 
az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek munkáltatóinak, a civil önkéntesek – támogatását.

 23. Budapest rendőrfőkapitánya gondoskodik
a) a BKKB-vel és a TKKB-vel történő információcsere megszervezéséről;
b) 10 és 22 óra között folyamatos és fokozott, 22 és 10 óra között visszatérő rendőri jelenlét biztosításáról a Budai 

Vár, a Gellért-hegy és annak környéke, a Margitsziget, a Szent István körút, a Bajcsy-Zsilinszky út, a Károly körút, 
a Múzeum körút és a Vámház körút (Kiskörút) által határolt belső városrész, a Hősök tere, a Városliget, valamint 
a vasúti fejpályaudvarok és a nemzetközi utasforgalmat is lebonyolító buszpályaudvarok területén;

c) a BRFK, a KR és a Pest MRFK közötti együttműködés folyamatos koordinációját biztosító operatív munkacsoport 
működtetéséről, amelynek vezetője a BRFK rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese;

d) a fővárosból kivezető utakon – kiemelt figyelmet fordítva az  autópályákra – a  hétvégét megelőző utolsó 
munkanapon délután és az azt követő napon délelőtt a Budapestről kifelé haladó forgalom, valamint a hét 
vagy a hosszú hétvége utolsó munkaszüneti napján délután a Budapest irányába haladó forgalom folyamatos 
áramlásának, szükség esetén a forgalomirányításba beavatkozással történő biztosításáról;

e) a közlekedési helyzetre figyelemmel, a  forgalomirányítással kapcsolatos intézkedések megtételéről 
(pl. a forgalomsegítést igénylő helyek kijelöléséről, jelzőlámpák ideiglenes kikapcsolásáról).
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 24. A Pest MRFK rendőrfőkapitánya gondoskodik
a) a Dunakanyar, Szentendre, valamint az  illetékességi területéhez tartozó turisztikai szempontból frekventált 

helyek turizmussal összefüggő rendőri feladatainak végrehajtásáról;
b) a 23. pont c) alpontjában meghatározott operatív munkacsoportba egy fő összekötő delegálásáról.

 25. A műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes a turisztikai idényben intézkedik
a) a Balatonkiliti repülőtérre egy helikopter kezelőszemélyzettel együtt történő vezénylésére, valamint 

igénybevételének engedélyezésére;
b) a 23. pont c) alpontjában meghatározott operatív munkacsoportba egy fő összekötő tiszt delegálására;
c) a KR Különleges Szolgálatok Igazgatósága Légirendészeti Szolgálat szolgálati helikoptereinek a  hétvégét 

megelőző utolsó munkanapon délután – elsősorban a forgalom áramlásának elősegítése és az előre tervezhető 
feladatok végrehajtásában való segítségnyújtás érdekében, valamint rendkívüli események bekövetkezése 
esetére – a fővárosból kivezető, valamint a hét vagy a hosszú hétvége utolsó munkaszüneti napján délután 
a  fővárosba vezető utak felett 2-2 óra időtartamban – a  BKKB vezetője felkérésére – történő szolgálat 
teljesítésére.

 26. Az RFK-k rendészeti rendőrfőkapitány-helyettesei – az  országos rendőrfőkapitány utasítása alapján – intézkednek 
a  közbiztonsági helyzetnek megfelelően a  KR állományának és technikai eszközeinek biztosítására a  turisztikai 
szempontból frekventált helyen működő RK-k megerősítése érdekében.

 27. Az ORFK Kommunikációs Szolgálat vezetője
a) a turisztikai idény kezdetén és annak zárását követően nemzetközi sajtótájékoztatót szervez;
b) a rendőri tevékenységek népszerűsítése érdekében a  turizmussal összefüggő fontosabb, közérdeklődésre 

számot tartó ügyekben sajtótájékoztatót szervez, továbbá a  médián keresztül az  idegenforgalommal 
kapcsolatos aktuális kérdésekről folyamatos tájékoztatást ad;

c) intézkedik a Rendőrség honlapján a BKKB és a TKKB tevékenységével kapcsolatban megjelent hírek folyamatos 
szakmai felülvizsgálatára.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

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

 29. Ugyanazon autópálya, autóút teljes szakaszán, azonos pályaoldalon és azonos időszakban történő rendőri jelenlét 
biztosítása érdekében szükséges szolgálatszervezési feladatok koordinálására, valamint a gyorsforgalmi utak speciális 
körülményeire tekintettel a  végrehajtás módjára a  rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes feladattervben 
intézkedik.

 30. A rendészeti, a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes, valamint az ORFK Ellenőrzési Szolgálat szolgálatvezetője 
intézkedik a turisztikai idény rendőri feladatai végrehajtásának rendszeres ellenőrzéséről, szakmai segítséget nyújt 
a szakszerű rendőri tevékenység folytatásához.

 31. A turisztikai szempontból frekventált helyek bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről, az  állománya által végrehajtott 
rendőri feladatokról és azok tapasztalatairól az  RFK-k rendészeti rendőrfőkapitány-helyettesei megyei összesített, 
továbbá az  illetékességi területükön az  állománya által végrehajtott rendőri feladatokról és azok tapasztalatairól 
a  KR  Rendészeti Igazgatóság (a továbbiakban: KR RI) igazgatója, az  RRI rendészeti igazgatóhelyettese, a  BKKB 
és  a  TKKB  vezetője – havonta – értékelő jelentést, valamint az  utasítás melléklete szerint a  határrendészeti, 
igazgatásrendészeti, idegenrendészeti, közrendvédelmi és közlekedésrendészeti egységes rendészeti statisztikai 
rendszer (a továbbiakban: HIIKK) statisztikai adatai alapján és a  Netzsaru „Netzsaru Főmenü/Statisztikák/
Bűncselekményi statisztikák/Bűncselekmény statisztika településenként/Bűnügyi kimutatások, jelentések/Turisztikai 
idény bűnügyi jelentések, országos” elnevezésű felület alkalmazásával összesített statisztikai kimutatást 
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(a továbbiakban: statisztikai kimutatás) készítenek. A jelentést és a statisztikai kimutatást a HIIKK adatainak az ORFK 
RFI Rendészeti Elemző-Értékelő Osztály (a továbbiakban: REO) által történő hitelesítését követő második munkanapig 
a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes részére felterjesztik.

 32. A turisztikai idényről a KR RI igazgatója, az RFK-k rendészeti rendőrfőkapitány-helyettesei, a BKKB vezetője, a TKKB 
vezetője és a  RRI rendészeti igazgatóhelyettese összefoglaló jelentést készítenek, amelyet minden év október 
második  munkanapjáig felterjesztenek a  rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes részére. Az  ORFK RFI 
Közrendvédelmi Főosztályának (a továbbiakban: KVFO) vezetője a beérkezett jelentések alapján összefoglaló jelentést 
készít a  turisztikai idény rendőri tapasztalatairól, amelyet szolgálati úton minden év október 15-éig felterjeszt 
az országos rendőrfőkapitány részére.

 33. A 31. és 32.  pont szerinti statisztikai kimutatás (adatrögzítés) végrehajtásáért – a  KVFO szakirányítása mellett – 
felelős
a) a KR RI Szolgálatszervező és Csapatszolgálati Osztály vezetője vagy az általa kijelölt személy;
b) az MRFK közrendvédelmi osztályvezetője vagy az általa kijelölt személy;
c) a BRFK Rendészeti Szervek Rendészeti Koordinációs Osztályának vezetője vagy az általa kijelölt személy;
d) az RRI Elemző-Értékelő Osztály vezetője vagy az általa kijelölt személy
(a továbbiakban együtt: adatrögzítést végző személyek).

 34. Az adatrögzítési jogosultság biztosítása érdekében a  KR RI igazgatója, az  RFK-k rendészeti rendőrfőkapitány-
helyettesei és az  RRI rendészeti igazgatóhelyettese intézkednek az  adatrögzítést végző személyek nevének 
a  REO  vezetője részére elektronikus úton történő megküldésére és gondoskodnak arról, hogy a  személyükben 
bekövetkezett változás esetén a jogosultságok visszavonásra kerüljenek.

 35. Az adatrögzítést végző személyek a statisztikai kimutatás adatait feltöltik az MS (Microsoft) SharePoint webböngészővel 
elérhető adatok tárolására szolgáló platformra (a továbbiakban: SharePoint rendszer) az utasítás 31–32. pontjában 
meghatározott határidőig.

 36. A REO üzemelteti és karbantartja a SharePoint rendszer adatbekérő felületét.

 37. Amennyiben nem keletkezett adatszolgáltatási kötelezettség alá eső adat, az  adatrögzítést végző személyek 
a SharePoint rendszerben a „nulla”/„0” megjelölést akkor is kötelesek rögzíteni.

 38. Hatályát veszti a turisztikai idény rendőri feladatainak végrehajtásáról szóló 46/2013. (XI. 15.) ORFK utasítás.

  Papp Károly r. altábornagy s. k.,
  országos rendőrfőkapitány
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Melléklet a 11/2018. (V. 4.) ORFK utasításhoz

Kimutatás a …… évi turisztikai idény során végrehajtott rendőri intézkedésekről
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Közúti közlekedési balesetek halálos:                        

Közúti közlekedési balesetek súlyos:                        

Közúti közlekedési balesetek könnyű:                        
Vízi közlekedési balesetek száma:                        

Vízből mentett személyek száma:                        

Vízbe fulladt személyek száma:                        
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Az országos rendőrfőkapitány 12/2018. (V. 4.) ORFK utasítása  
a Rendőrség Védőoltási Szabályzatáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23.  § (4)  bekezdés c)  pontjában, a  Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 
6.  §  (1)  bekezdés b)  pontjában, 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 15. § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben, a rendvédelmi feladatokat 
ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 102.  § (4)  bekezdésében, 
a  belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi 
tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendeletben, valamint a  fertőző betegségek és a  járványok 
megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletben foglaltakra figyelemmel 
kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. Az utasítás hatálya az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre (a továbbiakban: Rendőrség) 
és a Rendőrség személyi állományára terjed ki, a külszolgálat esetén szükséges védőoltások kivételével.

II. FEJEZET
A VÉDŐOLTÁS BEADÁSÁNAK FELTÉTELEI

 2. Védőoltás beadását orvos (a továbbiakban: oltó orvos) végzi, kivételes esetben, így különösen, ha az  egy időben 
oltandó személyek nagy száma indokolja, orvosi felügyelet mellett végezheti egészségügyi szakdolgozó is. 
A védőoltást egyszer használatos tűvel és fecskendővel, a 3. pontban meghatározottak kivételével orvosi rendelőben 
kell beadni.

 3. Megbetegedési veszély elhárítása érdekében kötelező védőoltások alkalmazásánál a  Rendőrség rendvédelmi 
tisztiorvosa engedélyével orvosi rendelőn kívül is végezhető védőoltás, amennyiben az  oltásra kijelölt helyen 
rendelkezésre áll a  beteg fektetésére alkalmas bútorzat, az  oltó orvos vagy egészségügyi szakdolgozó számára 
a kézmosási, illetve fertőtlenítési lehetőség, valamint az oltandó bőrfelület fertőtlenítési lehetősége, az oltóanyagok 
tárolásához szükséges hűtőszekrény és a  veszélyes hulladék kezeléséhez szükséges tárgyi feltétel. A  Rendőrség 
rendvédelmi tisztiorvosa engedélye alapján az oltás végrehajthatóságáról az oltó orvos dönt.

III. FEJEZET
VÉDŐOLTÁSI NYILVÁNTARTÁSOK, IGAZOLÁSOK

 4. A védőoltások nyilvántartásáért, pontos, naprakész dokumentációjáért az egészségügyi szolgálat a felelős.
 5. A védőoltások során fokozott figyelmet kell fordítani az  oltási dokumentáció pontos vezetésére. Az  oltás 

megtörténtekor az oltás megnevezésének, dátumának, az oltóanyag nevének, gyártási számának rögzítése mellett 
az egészségügyi dokumentációban fel kell tüntetni a beadás módját és anatómiai helyét, jelölve, hogy a jobb vagy 
a bal végtagba történt az oltás. A dokumentációt az oltó orvos aláírásával és pecsétlenyomatával ellátja.

 6. A védőoltások végrehajtását az egyéni egészségügyi dokumentációban (egészségügyi törzskönyv) és a Rendőrség 
egészségügyi szolgálatainál rendszeresített – egészségügyi célú – számítógépes adatbázisban együttesen kell 
nyilvántartani.
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 7. Az oltásokat a „Védőoltási könyv 14 éven felüli személyek részére” (C.3352-1 r.sz.) című személyi oltási könyvbe is be 
kell jegyezni.

 8. A személyi állomány tagja oltási könyvét köteles az  oltások alkalmával az  oltást végző részére átadni. Az  oltási 
dokumentációt a személyi állomány tagja köteles megőrizni, és azt újbóli védőoltás, illetőleg szűrő vagy ellenőrző 
vizsgálat alkalmával az orvosnak vagy az ellenőrzésre jogosult személynek bemutatni.

 9. Az elveszett, megrongálódott oltási könyvet az  oltási nyilvántartás adatai alapján az  oltó orvos pótolja. A  más 
oltóhelyen végzett oltásokra vonatkozó igazolásokat a személyi állomány tagja köteles beszerezni.

IV. FEJEZET
AZ OLTÁSSAL KAPCSOLATOS NEM KÍVÁNATOS ESEMÉNYEK JELENTÉSÉNEK RENDJE

 10. A védőoltásokkal kapcsolatban előforduló fokozott oltási reakciót, szövődményt, balesetet az  oltó, illetve észlelő 
orvos haladéktalanul köteles telefonon és 2 napon belül írásban jelenteni
a) a Rendőrség közegészségügyi főfelügyelőjének, valamint
b) az illetékes járási hivatal népegészségügyi osztályának és egyidejűleg
c) az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnek.

V. FEJEZET
A VÉDŐLTÁSOKKAL KAPCSOLATOS JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

1. Védőoltásokkal kapcsolatos feladatok áthelyezés, átrendelés és ideiglenes átrendelés esetén

 11. Áthelyezés, átrendelés esetén a küldő szerv egészségügyi szolgálatának vezetője köteles a fogadó szerv egészségügyi 
szolgálata vezetőjének az  érintett személy egészségügyi dokumentációját – amely tartalmazza a  beadott 
védőoltásokat – soron kívül megküldeni. A személyi állomány tagjának áthelyezéséről, átrendeléséről és az ideiglenes 
átrendeléséről a  fogadó rendőri szerv humánigazgatási szakszolgálata tájékoztatja a  fogadó rendőri szerv 
egészségügyi szolgálatának vezetőjét, aki a  tájékoztatás alapján gondoskodik a  védőoltásokkal kapcsolatban 
az  egészségügyi szolgálatra háruló, az  irányadó jogszabályokban és az  utasításban meghatározott feladatok 
ellátásáról.

2. A kötelező védőoltásokkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek

 12. A személyi állomány védőoltásra kötelezett tagja köteles a  védőoltás, továbbá – ha a  védőoltást megelőzően 
szűrővizsgálat vagy azt követően a  védőoltás eredményének ellenőrzése szükséges – szűrő, illetőleg ellenőrző 
vizsgálat céljából, a meghatározott helyen és időben megjelenni, és magát az oltásnak, illetve a vizsgálatnak alávetni.

 13. Az országos rendőrfőkapitány által kötelezően elrendelt védőoltás alóli mentesítést – egészségi okokra hivatkozva – 
a személyi állomány tagja 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 16.  § (3)  bekezdése alapján, az  országos rendőrfőkapitányhoz benyújtott szolgálati panasszal 
kérvényezheti. A  szolgálati panaszt, valamint az  országos rendőrfőkapitány határozatban meghozott döntését 
az adott személy szolgálati jogviszonya megszűnéséig a személyi anyagban meg kell őrizni.

 14. Ha a  védőoltásra kötelezett bármilyen okból a  védőoltás helyén a  megjelölt időben nem tud megjelenni, 
ezt  a  körülményt köteles előzetesen a  védőoltást végző egészségügyi szolgálat felé jelenteni, és új időpontot 
egyeztetni.

 15. Ha az érintett személy védőoltása korábban máshol már megtörtént, vagy ha a védőoltás alól végleges mentességet 
kapott, köteles azt jelenteni, és hitelt érdemlően igazolni.

 16. A védőoltásokon való megjelenés biztosításáért a közvetlen szolgálati elöljáró a felelős.
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3. A munkáltatói jogkör gyakorlója által kötelezően felajánlott védőoltásokkal kapcsolatos jogok  
és kötelezettségek

 17. Amennyiben a személyi állomány 1. mellékletben meghatározott beosztást, munkakört betöltő, illetve ott megjelölt 
szolgálati feladatok ellátására kötelezett tagja részére az  ott meghatározott védőoltás nem került kötelezően 
elrendelésre, a  munkáltatói jogkör gyakorlója a  szolgálati beosztáshoz, munkakörhöz, illetve szolgálati feladathoz 
kötötten felajánlja számára e védőoltást.

 18. Az 1. mellékletben meghatározott beosztást, munkakört betöltő, illetve ott megjelölt szolgálati feladatok ellátására 
kötelezett személy a  2.  mellékletben szereplő minta szerint megfogalmazott nyilatkozatban, az  alapellátó orvos 
szóbeli és írásbeli tájékoztatását követően a szolgálati beosztáshoz, illetve szolgálati feladathoz javasolt védőoltásról 
saját felelősségére lemondhat.

4. A munkáltatói jogkör gyakorlója által felajánlott védőoltásokkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek

 19. Az 1.  mellékletben nem nevesített szolgálati beosztás, illetve munkakör vagy szolgálati feladatok esetében, 
a munkaköri kockázatok, a közegészségügyi-járványügyi felügyelő, valamint a munkavédelmi szakember javaslatának 
figyelembevételével az alapellátó orvos javaslatot tehet a munkáltatói jogkör gyakorlója részére az 1. mellékletben 
meghatározott védőoltások beadására. A  javaslat alapján a  munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a  védőoltás 
felajánlásáról.

 20. A munkaköri kockázatok, a közegészségügyi-járványügyi felügyelő, valamint a munkavédelmi szakember javaslatának 
figyelembevételével az alapellátó orvos javaslatot tehet a munkáltatói jogkör gyakorlója részére a személyi állomány 
számára – ideértve az 1. mellékletben nevesített szolgálati beosztást, illetve munkakört vagy szolgálati feladatokat 
ellátó állományt is – az 1. mellékletben nem szereplő védőoltások beadására. A javaslat alapján a munkáltatói jogkör 
gyakorlója dönt a védőoltás felajánlásáról.

VI. FEJEZET
AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATOK VÉDŐOLTÁSOKKAL KAPCSOLATOS FELADATAI

 21. Az egészségügyi asszisztens
a) gondoskodik a védőoltás beadásához szükséges segédanyagokról;
b) minden év szeptember 15-ig – az érintett humánigazgatási szakszolgálat bevonásával és az egészségvédelmi 

megbízottakkal, valamint közegészségügyi-járványügyi felügyelővel együttműködve – felméri az  ellátási 
körébe tartozó személyi állomány következő tárgyévre vonatkozó, az 1. mellékletben meghatározottak szerinti 
oltási igényeit, különös figyelemmel a rendőri szerv tervezett létszámváltozásaira;

c) dokumentálja az oltások megtörténtét, valamint gondoskodik az oltottak nyilvántartásáról;
d) gondoskodik a biztosított oltóanyag előírásoknak megfelelő tárolásáról, valamint elszámol az oltóanyaggal.

 22. Az oltó orvos
a) a védőoltás megkezdése előtt írásban és szóban részletesen tájékoztatja az oltandó személyt vagy személyeket 

az oltás jelentőségéről és céljáról, az oltással elkerülhető megbetegedésről, beadásának, illetve elmaradásának 
kockázatairól;

b) egyedileg elbírálja az oltás végrehajthatóságát;
c) a 10. pontban meghatározottak mellett gondoskodik az oltásról készült jelentések elkészítéséről.

 23. A rendőri szerv egészségügyi szolgálatának vezetője, amennyiben nem orvos végzettségű, akkor az alapellátó orvos
a) ellenőrzi az egészségügyi asszisztens 21. pontban, valamint az oltó orvos 22. pontban felsorolt feladatainak 

szakszerű végrehajtását;
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b) a 21.  pont b)  alpontja alapján elvégzett védőoltás-igényfelmérés eredményét szakmailag értékeli, szükség 
esetén módosítja, és a véglegesített védőoltási igényt a rendőri szerv gazdasági ellátásáért felelős szervezeti 
egység vagy elem vezetője részére – a  következő évi költségvetésben történő szerepeltetés céljából – 
a tárgyévet megelőző év szeptember 30-ig továbbítja;

c) a 25. pont c) alpontja alapján, az egészségvédelmi megbízottak által összesített és megküldött – előre nem 
tervezett, a rendőri szerv költségvetésében nem szereplő – védőoltási igények szakmai indokoltságáról soron 
kívül dönt, ezt követően a jóváhagyott vagy módosított védőoltási igényt továbbítja a rendőri szerv gazdasági 
ellátásáért felelős szervezeti egység vagy elem vezetője részére, melynek megtörténtéről egyidejűleg értesíti 
az igénylő rendőri szerv vezetőjét;

d) a személyi állomány védőoltásokkal kapcsolatos, valamint a  védőoltással megelőzhető fertőző 
megbetegedésekkel összefüggő tájékoztatása céljából az érintett rendőri szervek vezetőivel együttműködve, 
az újonnan érkező állomány vonatkozásában szükség esetén soron kívül is gondoskodik az egészségvédelmi 
oktatások megszervezéséről, amelyről oktatási naplót vezet;

e) intézkedik a védőoltásokkal kapcsolatban észlelt hiányosságok megszüntetéséről;
f ) a védőoltás igénylésről szóló, a  21.  pont c)  alpontjában meghatározott dokumentumok másolatát 

a  keltezésüktől számított 5 évig megőrzi, és az  ellenőrzésre jogosult személy részére – kérése esetén –  
bemutatja.

 24. A 23.  pont d)  alpontja szerinti oktatási napló tartalmazza a  résztvevők aláírását. Az  egészségvédelmi oktatások 
tematikáját az  oktatási naplókhoz mellékelni vagy az  arra való hivatkozást az  oktatási naplókban szerepeltetni 
szükséges. Az  oktatási naplókat az  egészségügyi szolgálat 5 évig megőrzi, és egészségügyi szakirányú ellenőrzés 
során bemutatja.

 25. Az egészségvédelmi megbízott, ilyen személy hiányában az  érintett szervezeti egység vezetője által megbízott 
személy
a) közreműködik a 21. pont b) alpontjában megjelölt feladatok végrehajtásában;
b) a személyi állománynak az oltó orvos általi részletes tájékoztatását követően gondoskodik a 2. mellékletben 

szereplő nyilatkozat kitöltetéséről, a  kitöltött nyilatkozatokat eljuttatja a  rendőri szerv egészségügyi 
szolgálatához;

c) negyedévente, rendkívüli esetben soron kívül az egészségügyi szolgálattal egyeztetve összesíti az előre nem 
tervezett, a rendőri szerv költségvetésben nem szereplő védőoltási igényeket és a szolgálati út betartásával 
szolgálati jegyen – jóváhagyás céljából – megküldi a rendőri szerv egészségügyi szolgálatának.

 26. A Rendőrség rendvédelmi tisztiorvosa
a) javaslatot tesz a központilag beszerzett oltóanyagok megfelelő szétosztására;
b) az országos rendőrfőkapitány részére javaslatot tesz a  járványügyi érdekből kötelezően elrendelendő 

védőoltásokra és az oltandók körére;
c) ellenőrizteti az oltások végrehajtását, vizsgáltatja az oltási nyilvántartásokat;
d) kivizsgáltatja a fokozott oltási reakcióval, szövődménnyel járó eseteket és az oltási baleseteket.

 27. A Rendőrség közegészségügyi főfelügyelője
a) gondoskodik az utasításban foglaltak szakszerű végrehajtásáról;
b) ellenőrzi az oltások végrehajtását, vizsgálja az oltási nyilvántartásokat;
c) kivizsgálja a fokozott oltási reakcióval, szövődménnyel járó eseteket és az oltási baleseteket;
d) ellenőrzi a  rendőri szervek személyi állománya vonatkozásában elkészített biológiai kockázatértékelését, 

szükség esetén javaslatot tesz annak módosítására;
e) szervezi és koordinálja a  közegészségügyi-járványügyi felügyelők szolgálati beosztáshoz, illetve szolgálati 

feladatokhoz kapcsolódó kötelező védőoltások ellenőrzésével összefüggő feladatokat.
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VII. FEJEZET
AZ OLTÓANYAGOK BESZERZÉSE, TÁROLÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA

 28. A védőoltások anyagi fedezetét a  költségvetési szervek a  saját költségvetésük terhére biztosítják. A  rendőri szerv 
gazdasági ellátásáért felelős szervezeti egység vagy elem a rendőri szerv adott tárgyévre vonatkozóan jóváhagyott 
költségvetése alapján, az  egészségügyi szolgálattal előzetesen egyeztetett éves ütemezésnek megfelelően 
gondoskodik az oltóanyag beszerzésére.

 29. A rendőri szerv gazdasági ellátásáért felelős szervezeti egysége vagy eleme indokolt esetben javaslatot tesz 
a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes részére az oltóanyag központi költségvetésből történő beszerzésére.

 30. Megbetegedési veszély (járványügyi érdekből) elhárítása céljából adható oltóanyagok beszerzésének lehetséges 
és javasolt helyei:
a) Országos Epidemiológiai Központ (a továbbiakban: OEK) Nemzetközi Utazás-egészségügyi és Oltóközpont;
b) Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, kormányhivatalok, járási hivatalok népegészségügyi szervei;
c) oltóanyaggal rendelkező gyógyszertár;
d) oltóanyag forgalmazására jogosult intézmények.

 31. Az immunbiológiai készítményeket az alkalmazási előiratban foglaltak szerint kell tárolni.
 32. Az oltóanyagokat +2 °C és +8 °C közötti hőmérsékleten (hőmérővel ellátott hűtőszekrényben) kell tárolni. A fertőző 

betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM 
rendelet alapján minden vakcinát tároló alapellátó orvosi rendelő köteles a  hűtőláncot biztosítani, a  szállítási 
és  a  tárolási hőmérséklet-monitorozásról gondoskodni. A  folyékony állapotban letöltött, alumínium-hidroxid vagy 
alumínium-foszfát-tartalmú vakcinákat lefagyasztani tilos. A hűtőlánc megszakadásakor annak okát ki kell vizsgálni, 
és a vizsgálat eredményéről jegyzőkönyvet kell felvenni.

 33. Az oltóanyag tárolására használt hűtőszekrényben az oltóanyagokon és a hűtést igénylő gyógyszerkészítményeken 
kívül más nem tárolható.

 34. Hűtőlánc-megszakadás esetén az érintett oltóanyagokat elkülönítve, megjelölve, továbbra is hűtve szükséges tárolni. 
További felhasználásuk az OEK által kiadott szakvélemény alapján történik.

VIII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 35. Ez az utasítás a közzétételét követő 8. napon lép hatályba.
 36. Hatályát veszti a Rendőrség Védőoltási Szabályzatáról szóló 47/2007. (OT. 30.) ORFK utasítás.

  Papp Károly r. altábornagy s. k.,
  országos rendőrfőkapitány
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1. melléklet a 12/2018. (V. 4.) ORFK utasításhoz

A munkáltatói jogkör gyakorlója által a személyi állomány részére 
a szolgálati beosztáshoz, munkakörhöz, illetve szolgálati feladathoz kötött, 

kötelezően felajánlandó védőoltások

 Szolgálati beosztás /Munkakör
Hepatitis A 

elleni védőoltás

Hepatitis B 

elleni védőoltás

Kullancs- 

encephalitis 

elleni védőoltás

Diftéria elleni 

védőoltás 

(40 év felett)

Tetanus elleni 

védőoltás 

(10 évente)

Hastífusz 

elleni 

védőoltás

1. járőr + + + + +

2. járőr (közterületi támogató) + + + + +

3. járőrvezető + + + + +

4. járőrvezető (közterületi 
támogató)

+ + + + +

5. járőrtárs + + + + +

6. járőrparancsnok + + + + +

7. határrendész + + + + +

8. főhatárrendész + + + + +

9. kiemelt főhatárrendész + + + + +

10. körzeti megbízott + + + + +

11. bűnügyi fogalmazó +

12. bűnügyi segédelőadó +

13. bűnügyi referens +

14. bűnjel kezelő + + + +

15. nyomozó + +

16. nyomozótiszt + +

17. főnyomozó + +

18. kiemelt főnyomozó + +

19. vizsgáló + +

20. vizsgálótiszt + +

21. fővizsgáló + +

22. kiemelt fővizsgáló +

23. kutyavezető + + + +

24. segédtechnikus + + + +

25. technikus + + + +

26. technikustiszt + + + +

27. főtechnikus + + + +

28. kiemelt főtechnikus + + + +

29. takarító* + +

30. helyszínelő és 
balesetvizsgáló

+ + + +

31. szakoktató + +

32. lövészeti kiképző, 
lőtérmester, lőtérvezető

+ + +

33. hajóvezető, 
vízijármű-szerelő 

+ + + +

34. motorcsónak-vezető + + +

35. hajóvizsgáló + +
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 Szolgálati beosztás /Munkakör
Hepatitis A 

elleni védőoltás

Hepatitis B 

elleni védőoltás

Kullancs- 

encephalitis 

elleni védőoltás

Diftéria elleni 

védőoltás 

(40 év felett)

Tetanus elleni 

védőoltás 

(10 évente)

Hastífusz 

elleni 

védőoltás

36. fogdaőr + +

37. fogdafelügyelő + +

38. kísérőőr + +

39. kiemelt kísérőőr + +

40. objektumőr +

41. kiemelt objektumőr +

42. tűzszerész + + +

43. helikoptervezető + +

44. búvár + + + +

45. állatgondozó + + +

46. műszaki karbantartók 
(vízvezeték- és 
csatornaszerelő)

+ + + + +

47. kertész + + +

48. bűnügyi orvos + + + +

49. alapellátó orvos + + + +

50. felcser + + + +

51. fogorvos + + +

52. egészségügyi asszisztens + + + +

53. laboráns + +

54. mentőtiszt, mentőápoló, 
mentőgk. vezető

+ + + +

55. munkavédelmi 
szakemberek

+ + +

56. közegészségügyi 
szakemberek

+ + +

57. híradástechnikai szolgálat 
(felügyeletes külterületi 
URH objektumok)

+ +

58. futár + +

59. fegyveres biztonsági őr + +

* A takarító személyzet azon tagja számára, aki egészségügyi feladatokat ellátó szervezeti elemnél, fogvatartottak, őrizetesek 
elhelyezésére szolgáló létesítményekben, valamint bűnügyi technikai szerv területén látja el feladatát, a  Hepatitis-B elleni 
védőoltást is fel kell ajánlani.
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2. melléklet a 12/2018. (V. 4.) ORFK utasításhoz

NYILATKOZAT

A szolgálati beosztáshoz, illetve szolgálati feladathoz kötötten felajánlott védőoltásról

Név:
Születési hely, idő:
Szolgálati hely:
Szolgálati feladat/beosztás:

A megnevezett védőoltás vonatkozásában az alábbi nyilatkozatot teszem:
1. A szolgálati beosztásomra, illetve szolgálati feladatomra tekintettel felajánlott védőoltásról mindennemű 

tájékoztatást szóban és írásban megkaptam.
2. Tudomásul veszem, hogy a  védőoltás nem kötelező, azonban a  beosztásommal/feladatommal kapcsolatos 

tevékenységekre tekintettel – orvosi szempontból – a védőoltás javasolt.
3. Hozzájárulok, hogy ezen nyilatkozatomat a munkáltató esetleges megbetegedésem esetén, és a kártérítési 

igényeim elbírálásával kapcsolatos eljárásokban figyelembe vegye, illetve felhasználja.
4. Ezen nyilatkozat aláírásával kötelezem magam, hogy a  megfelelő védettség kialakulásához szükséges 

részoltásokon megjelenek az  alapellátó orvossal és közvetlen szolgálati elöljárómmal egyeztetett helyen 
és időpontban.

Védőoltás(ok) megnevezése:

Kérem, hogy a megfelelő részt X-szel jelölje!

Hepatitis A

A javasolt védőoltást kérem: 

Kijelentem, hogy a védőoltást a munkáltatói tájékoztatás ismeretében és az orvos javaslata ellenére  nem kérem: 

Hepatitis B

A javasolt védőoltást kérem: 

(1985 után szülöttekre ez a pont nem vonatkozik, tekintettel arra, hogy a gyerekkori kötelező védőoltások körében 
már megkapták ezen típusú védőoltást)

Kijelentem, hogy a védőoltást a munkáltatói tájékoztatás ismeretében és az orvos javaslata ellenére nem kérem: 

Kullancs-encephalitis

A javasolt védőoltást kérem: 

Kijelentem, hogy a védőoltást a munkáltatói tájékoztatás ismeretében és az orvos javaslata ellenére nem kérem: 
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Diftéria-Tetanusz (torokgyík–tetanusz)

A javasolt védőoltást kérem (kizárólag 40 év felett): 

Kijelentem, hogy a védőoltást a munkáltatói tájékoztatás ismeretében és az orvos javaslata ellenére nem kérem: 

Hastífusz

A javasolt védőoltást kérem: 

Kijelentem, hogy a védőoltást a munkáltatói tájékoztatás ismeretében és az orvos javaslata ellenére nem kérem: 

Kelt:

Nyilatkozattevő aláírása

Készült: 3 példányban
Kapják: Dolgozó
 Munkáltató (személyzeti anyag)
 Egészségügyi szolgálat (eü. törzskönyv)
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Az országos rendőrfőkapitány 13/2018. (V. 4.) ORFK utasítása  
az egységes európai bűnüldözési képzési rendszer első fellépési területével kapcsolatos feladatok 
végrehajtásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 
6.  § a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, továbbá „Az egységes európai bűnüldözési képzési rendszer létrehozása” 
Belső  Biztonsági Alapok pályázatra az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv részéről  
a  BBA-5.3.1-16-2016-00001  számon beadott és elnyert pályázattal kapcsolatos Belügyminisztérium Támogatás-koordinációs 
Főosztály IKT-2017-210-I1-00000199  sz. támogatási értesítésében meghatározott belügyminiszteri elvárások végrehajtására 
kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Hatály

 1. Az utasítás hatálya kiterjed:
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra;
b) a Készenléti Rendőrségre (a továbbiakban: KR);
c) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra (a továbbiakban: RRI);
d) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra (a továbbiakban: NEBEK);
e) a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra (a továbbiakban: ROKK);
f ) a Nemzetközi Oktatási Központra (a továbbiakban: NOK);
g) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra (a továbbiakban: rendőr-főkapitányság).

2. Értelmező rendelkezések

 2. Az utasítás alkalmazásában:
a) e-learning képzés: a tanuló multimédiás interaktív e-learning tananyag alapján, számítástechnikai eszközökkel 

folytatott önálló felkészülése, amelyhez mentor nyújt segítséget;
b) e-learning tananyag: a  tanuló által igénybe vehető webes számítógép alkalmazás az  e-learning képzéshez, 

a  projekt keretében kidolgozott, akkreditált interaktív, multimédiás, infokommunikációs eszközökön 
alkalmazható, önálló felkészülést lehetővé tevő, strukturáltan felépített digitalizált ismeretrendszer, részét 
képezi az elektronikus tananyagnak;

c) elektronikus tananyag: a tananyagszerzők, mentorok és tanulók számára készített webes számítógép alkalmazás
ca) a módszertani útmutatóval,
cb) az e-learning tananyaggal,
cc) az e-learning tananyag interaktivitását, aktualizálását biztosító tudásbázissal,
cd) a tanuló tevékenységének nyilvántartását és értékelését szolgáló adatbázisokkal,
ce) üzleti logikával, valamint
cf ) a mentorok számára biztosított szolgáltatások elektronikus rendszerével;

d) gamifikáció: olyan új oktatásmódszertan, amely az emberek versenyszellemére, az elektronikus játékok iránti 
vonzalmára alapozva különböző versenyszerű és számítógépprogram játékelemeket alkalmaz az  ismeretek 
átadásában és megszilárdításában, a minél nagyobb tanulói érdeklődés és teljesítmény kiváltása érdekében;

e) LETS képzés: az Európai Bizottság által a közös biztonsági kihívásokra adott uniós válaszok hatékonyságának 
növelése, a rendvédelmi tevékenység minőségének javítása, a kölcsönös bizalom és együttműködés feltételeit 
megteremtő közös bűnüldözési kultúra kialakítását szolgáló stratégiai célkitűzés megvalósítása érdekében, 
a Belügyminisztérium által meghatározott, rendvédelmi szervek számára kötelezően végrehajtandó oktatási, 
továbbképzési program;
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f ) pilotképzés: a Belügyminisztérium által a projekt keretében támogatott LETS képzés végrehajtása, amelynek 
tapasztalatai beépítésre kerülnek a  Belügyminisztérium által elrendelt kötelezően végrehajtandó projekt 
lezárását követő, három év időtartam alatt lefolytatandó képzésbe (a továbbiakban: Rendőrség teljes hivatásos 
állományának képzése);

g) projekt: a Belügyminisztérium által meghatározott, rendvédelmi szervek számára kötelezően végrehajtandó 
oktatási, továbbképzési program végrehajtásához a  BBA-5.3.1-16-2016-00001 számon beadott és elnyert 
pályázati támogatás feladatrendszerének végrehajtására kidolgozott munka és erőforrás terv alapján, 
projektmenedzsment irányításával folyó szervezett tevékenységsorozat a projektcélok teljesítése érdekében;

h) projektcél: a  LETS képzéshez szükséges interaktív, multimédiás, folyamatosan aktualizálható, a  tanulói 
tevékenységet figyelemmel kísérő és a tanulói aktivitást biztosító korszerű elektronikus tananyag létrehozása 
a tananyaggazda irányításával, a pilotképzés sikeres lefolytatása és tapasztalatainak feldolgozása;

i) tananyaggazda: a ROKK, melynek feladata
ia) a projekt végrehajtásának szervezése és irányítása,
ib) a belügyminisztériumi követelményeknek megfelelő minőségű LETS képzéshez szükséges 

elektronikus tananyag elkészítésének biztosítása,
ic) az e-learning tananyag akkreditáltatása,
id) a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési 

és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. 
(I. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) értelmében az  e-learning tananyag központi 
továbbképzést biztosító minősített továbbképzési programként programjegyzékbe történő 
nyilvántartásba vétele,

ie) az akkreditált e-learning tananyag rendelkezésre állásának biztosítása a BM távoktatási rendszerében;
j) vegyes/kombinált – blended képzés: a LETS képzés keretében lefolytatott azon képzési forma, amely bevezető, 

tantermi élő szóban közreadott tanári előadásokat követően, mentor közreműködésével e-learning módszerrel 
valósul meg.

II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

3. A LETS képzésben résztvevők és a mentorok kijelölése

 3. A pilotképzésen a Rendőrség hivatásos állományának 4–5. és 7–8. pontban kijelölt tagjai vesznek részt.

 4. Minden rendőr-főkapitányság vezetője 2-2 fő mentort jelöl ki a  rendőr-főkapitányság nemzetközi bűnügyi 
együttműködésben jártas hivatásos állományú tagjai közül.

 5. A bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes, a KR Nemzeti Nyomozó Iroda, a NEBEK és a NOK igazgatója 2-2 fő, 
az RRI és a ROKK igazgatója 1-1 fő mentort jelöl ki a rendőr-főkapitánysági mentorok szakmai segítésére, az e-learning 
tananyag szakmai tartalma kidolgozásának támogatására.

 6. A szakmai tananyagot a  BBA-5.3.1-16-2016-00001 számú projekt keretében megbízott, rendvédelmi oktatásban 
jártas személyek az elektronikus tananyag követelményei alapján a tananyaggazda irányításával dolgozzák ki.

 7. A vegyes/kombinált – blended képzésen történő részvételre minden rendőr-főkapitányság vezetője a  bűnügyi 
szolgálati ág állományából 4-4 főt jelöl ki.

 8. Az e-learning képzésen történő részvételre minden rendőr-főkapitányság vezetője 4-4, az RRI igazgatója 1 főt jelöl ki 
a bűnügyi szolgálati ág állományából.

 9. A pilotképzést sikeresen elvégzett állomány, valamint a  mentorok kivételével a  Rendőrség teljes hivatásos 
állományának képzésére a projekt lezárását követő három éves időszakban kerül sor a BM rendeletben meghatározottak 
alapján. A képzés segítését a 4–5. pontban kijelölt mentorok végzik a ROKK irányításával.
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4. Képzési időtartamok, feladatok

 10. A pilotképzések a projekt időtartama alatt kerülnek végrehajtásra.

 11. A 4–5. pont szerint kijelölt mentorok a pilotképzés során 20 tanórás felkészítésben vesznek részt. Számukra a ROKK 
szervez 12 tanórás tantermi felkészítést az utasítás hatálybalépését követő három héten belül, 8 tanórában pedig 
önképzést folytatnak a  tananyaggazda által 2018. szeptember 14-ig a  BM távoktatási rendszerében rendelkezésre 
bocsátott elektronikus tananyagból.

 12. A vegyes/kombinált – blended képzésre beosztottak a pilotképzés során 8 tanórás tantermi és 12 tanórás e-learning 
felkészülést folytatnak. A 8 tanórás tantermi képzést a ROKK szervezi, az e-learning felkészülést a tananyaggazda által 
2018. szeptember 14-ig a BM távoktatási rendszerében rendelkezésre bocsátott elektronikus tananyagból folytatják 
a mentorok irányításával. A csak e-learning képzésen résztvevők a pilotképzés során a teljes 20 tanórás felkészülést 
a tananyaggazda által 2018. szeptember 14-ig a BM távoktatási rendszerében rendelkezésre bocsátott elektronikus 
tananyagból folytatják a mentorok irányításával, segítésével.

 13. A mentori e-learning és a  tanulói képzésekre a  pilotképzés során 2018. második felében kerül sor, a  ROKK által 
2018. szeptember 14-ig kiadott terv alapján.

 14. A Rendőrség teljes hivatásos állományának képzésére a 9. pontban meghatározottak szerint 2 tanórában kerül sor 
a projekt folyamán elkészített és a BM távoktatási rendszerében rendelkezésre bocsátott elektronikus tananyagból 
e-learning képzési módszerrel.

5. A mentorok feladatai, jogosultságai

 15. A 4–5.  pont szerint kijelölt mentorok projekttevékenységét a  projektmenedzsment irányítja a  Belügyminisztérium 
Támogatás-koordinációs Főosztály IKT-2017-210-I1-00000199 sz. támogatási értesítésében meghatározottak szerint, 
a KR Költségvetési Igazgatóság Projektiroda által az utasítás hatálybalépését követő két héten belül a mentorokkal 
kötött megbízási szerződésben meghatározottak alapján.

 16. A 4. pont szerint kijelölt mentorok a bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes közreműködésével meghatározzák azokat 
az  ismereteket, amelyek szükségesek a  nemzetközi bűnügyi együttműködést folytatók számára, ennek alapján 
összeállítják a kijelölt tanulók tudásszint növekedésének felmérését szolgáló kérdéseket a képzés kezdete és befejezése 
utáni tudásszint megállapításához. A képzés utáni tudásszint felmérés nem minősül vizsgának.

 17. A 4–5.  pont szerint kijelölt mentorok szakmai ismereteik alapján összegyűjtik a  legjobb gyakorlatot, 
esettanulmányokat  készítenek az  elektronikus tananyaghoz, amelyet 2018. május 20-ig elektronikusan átadnak 
a  projektmenedzsmentnek. A  4–5.  pont szerint kijelölt mentorok projekt zárását követő három éven keresztül 
félévente frissítik a projekt keretében létrehozott tudásbázist.

 18. A 4–5.  pont szerint kijelölt mentorok segítik a  szerv hivatásos állományának LETS képzésben részt vevő tagjait 
az  e-learning tananyag használatában, a  felmerülő kérdéseikre megadják a  válaszokat. A  4.  pont szerint kijelölt 
mentorok a hatáskörüket vagy a szakmai tudásukat meghaladó esetekben az 5. pont szerint kijelölt mentorokhoz 
fordulnak segítségért.

 19. Az 5. pont szerint kijelölt mentorok segítik a 4. pont szerint kijelölt mentorok tevékenységét, szakmai támogatást 
nyújtanak a  hozzájuk forduló tananyag kidolgozóknak, ellátják a  szerzők által megalkotott tananyag szakmai 
lektorálását.

 20. A bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes a 4. pont szerint kijelölt mentorok számára a projekt teljes időtartama alatt heti 
2-2 órát biztosít a projektben történő feladataik ellátására, a rendőr-főkapitányság e-learning képzésben részt vevő 
hivatásos állományú tagjai helyszíni segítéséhez, és ehhez biztosítja számukra a szükséges utazási feltételeket.
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 21. A 4–5. pont szerint kijelölt mentorok a pályázati kiírásban meghatározott költségek terhére, a projekttámogatásból, 
a KR Költségvetési Igazgatóság Projektirodával kötött megbízási szerződés alapján pénzbeli juttatásban részesülnek.

 22. Minden rendőr-főkapitányság számára a  projekt költségvetéséből biztosítani kell egy-egy notebookot, amely 
kizárólag a  nemzetközi bűnügyi együttműködéssel kapcsolatos képzéshez, az  annak alapjául szolgáló tananyag 
aktualizálásához, valamint a tudásbázis építéséhez kapcsolódó feladatok elvégzéséhez vehető igénybe.

6. Szervezési kérdések, projektvezetés

 23. A ROKK igazgatója, a  bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes és a  személyügyi országos rendőrfőkapitány-
helyettes egyeztetve – 2018. szeptember 14-ig – kidolgozza a LETS képzésen részt vevő tanulók motivációját szolgáló, 
a projektfeladat keretében létrehozott gamifikációs modul által kezelt tanulói versenyben első három helyezést elért 
tanuló jutalmazásának módját.

 24. A projektmenedzsment teendőit a ROKK látja el.

 25. A projekttel kapcsolatos pénzügyi, adminisztratív tevékenységet a KR Költségvetési Igazgatóság Projektiroda végzi.

 26. Az 1.  pontban meghatározott szervek vezetői a  projektmenedzsment számára megadnak minden szükséges 
támogatást a projekt sikeres végrehajtásához, ideértve különösen
a) az interaktív elektronikus tananyag kidolgozásának segítését;
b) a legjobb gyakorlat, esettanulmányok, elemzés-értékelés tapasztalatainak átadását;
c) a szakmai tanácsadást.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 27. Ez az utasítás a közzétételét követő második napon lép hatályba.

 28. A Belügyminisztérium LETS implementálási követelménye alapján a  projekt zárását követő időszakra a  ROKK 
a BM rendelet alapján a LETS ismeretek elsajátíttatása tárgykörében 2018. szeptember 14-ig egy hároméves képzési 
tervet dolgoz ki.

 29. A Belügyminisztérium Támogatás-koordinációs Főosztály által, a  projektzárást követő három évre meghatározott 
feladatok ellátására a 4–5. pontban kijelölt mentorok LETS képzéssel kapcsolatos tevékenységét a ROKK irányítja.

 30. A 4–5. és 7–8. pontban megjelölt szervek a kijelölt személyek
a) nevét;
b) rendfokozatát;
c) szolgálati beosztását;
d) e-mail és szolgálati telefon elérhetőségét
az utasítás hatálybalépését követő 7 napon belül megküldik a ROKK igazgatójának.

 31. A projekttel kapcsolatosan minden felmerülő költséget igazolni kell, mely igazolás alapján a projekt költségvetéséből 
azok megtérítésre kerülnek.

 32. Ez az utasítás 2021. december 31-én hatályát veszti.

  Papp Károly r. altábornagy s. k.,
  országos rendőrfőkapitány
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A Közbeszerzési Hatóság elnökének 1/2018. (V. 4.) KH utasítása  
a közbeszerzési nívódíj alapításáról és adományozásáról

A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22.  § 
(1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) kiemelkedő színvonalú közbeszerzési szakmai teljesítmény 
elismeréseként Közbeszerzési Nívódíjat (a továbbiakban: Díj) alapít.

 (2) A Díj célja, hogy a közbeszerzési eljárások résztvevőit magas szakmai színvonalú, a közpénzekkel, közvagyonnal való 
átlátható gazdálkodás érdekében, szabályos, célszerű, eredményes és hatékony eljárás lefolytatására, illetve abban 
való részvételre ösztönözze.

 (3) A Díj nyilvános pályázat útján nyerhető el évente egy alkalommal.
 (4) A Díj bármely, közbeszerzéshez szorosan kapcsolódó témakörben adományozható.
 (5) A díjazott a Díj odaítélését igazoló oklevelet és emlékplakettet kap.

2. § (1) A Díjat a  Hatóság elnöke adományozza és adja át ünnepélyes keretek között. A  Díj közös adományozása céljából 
a Hatóság elnöke a pályázat témájával összhangban más szervezet szakmai képviselőjét együttműködésre kérheti fel.

 (2) A Díj adományozására javaslatot tevő bizottság összetételéről a  pályázati felhívás rendelkezik. A  bizottság tagjai 
tevékenységükért díjazásban nem részesülnek.

 (3) A Díj odaítéléséről a bizottság szakmai javaslata alapján a Hatóság elnöke dönt – adott esetben az (1) bekezdésben 
meghatározott személy egyetértésével.

 (4) A díjazottak nevét a Hatóság közlemény útján a Hivatalos Értesítőben közzéteszi.

3. § (1) A Hatóság a Díj nyilvános pályázatáról pályázati felhívást tesz közzé, amely a következőket tartalmazza:
a) pályázati feltételek, a pályázók köre;
b) pályázatok értékelésének szempontjai;
c) Díjjal járó elismerés;
d) pályázatokat elbíráló bizottság névsora;
e) egyéb, a pályázat szempontjából lényeges tájékoztatás.

 (2) A pályázati felhívásról szóló közleményt a Hivatalos Értesítőben, valamint a Hatóság honlapján, továbbá lehetőség 
szerint közbeszerzési szakmai kiadványokban kell közzétenni.

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

  Rigó Csaba Balázs s. k.,
  elnök
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II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

A külgazdasági és külügyminiszter 12/2018. (V. 4.) KKM közleménye  
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya közötti Filmkoprodukciós Megállapodás 
kihirdetéséről szóló 3/2008. (I. 16.) Korm. rendelet 2–3. §-ának hatálybalépéséről

A 3/2008. (I. 16.) Korm. rendelettel a Magyar Közlöny 2008. január 16-i 6. számában kihirdetett, a Magyar Köztársaság 
Kormánya és az  Olasz Köztársaság Kormánya közötti Filmkoprodukciós Megállapodás 21.  cikk (1)  bekezdése 
az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésről:
„E Megállapodás azon későbbi diplomáciai jegyzék kézhezvételét követő napon lép hatályba, amelyben a Szerződő 
Felek értesítik egymást arról, hogy eleget tettek belső ratifikációs eljárásuknak.”

A hatálybalépéshez szükséges belső jogi előírások teljesítésére vonatkozó, diplomáciai úton küldött utolsó jegyzék 
kézhezvételének napja: 2018. április 4.
A Megállapodás hatálybalépésének napja: 2018. április 4.

A fentiekre tekintettel, összhangban a  3/2008 (I. 16.) Korm. rendelet 4.  § (3)  bekezdésével megállapítom, hogy 
a  Magyar Köztársaság Kormánya és az  Olasz Köztársaság Kormánya közötti Filmkoprodukciós Megállapodás 
kihirdetéséről szóló 3/2008. (I. 16.) Korm. rendelet 2–3.  §-a 2018. április 4-én, azaz kettőezertizennyolc április 
negyedikén lépett hatályba.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

A külgazdasági és külügyminiszter 13/2018. (V. 4.) KKM közleménye  
a Magyarország Kormánya és a Seychelle Köztársaság Kormánya között  
a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről

A 281/2017. (IX. 22.) Korm. rendelettel a  Magyar Közlöny 2017. szeptember 22-i 153. számában kihirdetett, 
a  Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás 2.  cikk (1)  bekezdése az  alábbiak szerint 
rendelkezik a hatálybalépésről:
„A jelen Megállapodás az 1. cikkben szereplő felajánlás érintett Partner általi elfogadásának napját követő 30. napon 
lép hatályba.”

A hatálybalépéshez szükséges felajánlás Seychelle Köztársaság Kormánya általi elfogadása kézhezvételének napja: 
2018. április 11.
A Magyarország Kormánya és a  Seychelle Köztársaság Kormánya között a  Stipendium Hungaricum ösztöndíjak 
biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépésének napja: 2018. május 11.

A fentiekre tekintettel, összhangban a 281/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 4. §-ával, megállapítom, hogy a Magyarország 
Kormánya és a Seychelle Köztársaság Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló 
Megállapodás 2018. május 11-én, azaz kettőezertizennyolc május tizenegyedik napján lép hatályba.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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A külgazdasági és külügyminiszter 14/2018. (V. 4.) KKM közleménye  
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő  
közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló 
Megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi CXLII. törvény 2–4. §-ának hatálybalépéséről

A 2017. évi CXLII. törvénnyel a  Magyar Közlöny 2017. november 13-i 184. számában kihirdetett, a  Magyarország 
Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok 
üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló Megállapodás 14. cikk (1) bekezdése az alábbiak szerint 
rendelkezik a hatálybalépésről:
„A Megállapodást a  Szerződő Felek belső jogszabályaival összhangban jóvá kell hagyni és a  Megállapodás 
a jóváhagyásról szóló későbbi jegyzék kézhezvételét követő 30. napon lép hatályba.”

A hatálybalépéshez szükséges belső jogi előírások teljesítésére vonatkozó, diplomáciai úton küldött későbbi jegyzék 
kézhezvételének napja: 2018. március 16.
A Megállapodás hatálybalépésének napja: 2018. április 15.

A fentiekre tekintettel, összhangban a  2017. évi CXLII. törvény 5.  § (3)  bekezdésével megállapítom, hogy 
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak 
és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 
2017. évi CXLII. törvény 2–4. §-a 2018. április 15-én, azaz kettőezertizennyolc április tizenötödikén hatályba lépett.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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III. Személyügyi közlemények

A Belügyminisztérium személyügyi hírei 2018. március hónapban

Kinevezés

A közigazgatási államtitkár

Arany Esztert a Belügyminisztériumban,
Beckné Kovács Anikót a Belügyminisztériumban,
dr. Bodó Esztert a Belügyminisztériumban,
dr. Fekete Zsuzsanna Erzsébetet a Belügyminisztériumban,
Ficz Tamást a Belügyminisztériumban,
Kedélyvári Krisztinát a Belügyminisztériumban,
Mészáros Anitát a Belügyminisztériumban,
Nacsáné dr. Kocsis Gabriellát a Belügyminisztériumban,
Pesti Tündét a Belügyminisztériumban,
Ster-Garai Elvírát a Belügyminisztériumban,
dr. Tóth Nárciszt a Belügyminisztériumban,
dr. Varsányi Nikolettet a Belügyminisztériumban,
Zimonyiné Sülyi Anikót a Belügyminisztériumban

kormányzati szolgálati jogviszonyba kinevezte.

Címadományozás

A közigazgatási államtitkár

dr. Badacsonyi-Horváth Katalin kormánytisztviselőnek szakmai tanácsadói címet,
Dán Mihály kormánytisztviselőnek szakmai tanácsadói címet,
Filmák Vera kormánytisztviselőnek szakmai tanácsadói címet,
Rontó Róbert kormánytisztviselőnek közigazgatási tanácsadói címet

adományozott.

Kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnt

próbaidő alatt
Kedélyvári Krisztina kormánytisztviselőnek,
dr. Tombácz Ferenc kormánytisztviselőnek;

közös megegyezéssel
Bacsó Krisztián kormánytisztviselőnek,
Boór Szilvia kormánytisztviselőnek,
Budai Anikó Borbála kormánytisztviselőnek,
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dr. Kálmán László kormánytisztviselőnek,
Kiss Attila kormánytisztviselőnek,
Kovács Vivien kormánytisztviselőnek,
dr. Nagy Barbara Zsuzsa kormánytisztviselőnek,
dr. Siklós Kata kormánytisztviselőnek;

felmentéssel – az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésével –
Csomor Lászlóné kormánytisztviselőnek,
Hauer Béla András kormánytisztviselőnek.

A Földművelésügyi Minisztérium 2018. március hónapra vonatkozó személyügyi hírei

I. Kormányzati szolgálati jogviszony létesítése

2018. március 1. – 2018. március 31.

 1. Horinka Szonja
 2. Fekete Rebeka
 3. dr. Siklós Kata
 4. Szabó-Tóth Péter

II. Kormányzati szolgálati jogviszony megszűnése/megszüntetése

2018. március 1. – 2018. március 31.

 1. dr. Bányai Regina Enikő
 2. Bus Katalin
 3. dr. Dragovácz Nikoletta
 4. Hüber Zoltán
 5. Kovács Attila
 6. Szabó Zoltán Géza
 7. Szépe Ferenc
 8. dr. Szurgyi Nikolett
 9. Zékány-Lázár Mária
10. Zombai Nóra

III. Közigazgatási (fő)tanácsadói cím adományozása 

2018. március 1. napi hatállyal

nem történt változás.
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IV. Vezetői kinevezés, kinevezés-módosítás

2018. február 1. – 2018. február 28.

Dr. Barta Zsuzsanna osztályvezetői kinevezést kapott.  

2018. március 1. – 2018. március 31.

Szabó Zoltán Géza osztályvezetői kinevezése megszűnt.
Szépe Ferenc főosztályvezetői kinevezése megszűnt.
Zombai Nóra (titkárságvezető) főosztályvezetői kinevezése megszűnt.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elismerési hírei 2018. március hónapban

A nemzeti fejlesztési miniszter

Baross Gábor-díjat adományozott:

a hazai közúthálózat fejlesztése és felújítása területén végzett több évtizedes kiemelkedő szakmai tevékenységének, 
illetve életpályája elismeréseként Horváth Lászlónak, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Vas Megyei Igazgatóság megyei 
igazgatójának,
az észak-magyarországi közösségi közlekedés területén végzett kiemelkedő szakmai és vezetői tevékenységének 
elismeréseként Kató Józsefnek, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Forgalmi Üzem forgalmi 
üzemvezetőjének,
a nyugat-magyarországi közlekedési infrastruktúra fejlesztése területén végzett több évtizedes kiemelkedő szakmai 
tevékenységének, illetve életpályája elismeréseként Rékasi Győzőnek, a  Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
Projektiroda nyugalmazott projektiroda-vezetőjének,
az M2, az  M3, az  M4 és a  HÉV vonalak áramellátási vezérlő berendezéseinek tervezése, üzemeltetése és felújítása 
területén végzett több évtizedes kiemelkedő szakmai tevékenységének, illetve életpályája elismeréseként 
Sós Józsefnek, a Szelektroszerviz Kft. ügyvezetőjének,
a hazai közúthálózat fejlesztése és felújítása területén végzett több évtizedes kiemelkedő szakmai, illetve közéleti 
tevékenységének elismeréseként Szerencsi Gábornak, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közúti Szolgáltató Igazgatóság 
közúti szolgáltató igazgatójának;

Puskás Tivadar-díjat adományozott:

a hazai postaügy érdekében végzett kiemelkedő szakmai tevékenységének elismeréseként Albu Gyöngyinek, 
a Magyar Posta Zrt. Biztonsági főigazgatóság szakmai titkárának,
a hazai elektronikus hírközlés területén végzett kiemelkedő szakmai tevékenységének elismeréseként Ágrezó Csabának, 
a  Magyar Telekom Nyrt. Hálózat Technológia Igazgatóság IP és átvitel-technikai hálózatok ágazatvezető, 
igazgató-helyettesének;
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Prometheus-díjat adományozott:

a hazai bányászati szakigazgatás területén végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége, illetve életpályája 
elismeréseként Hegedűs Endre Zoltánnak, a  Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Geofizikai Kutatási Főosztály 
földtudományi szakreferensének,
a hazai megújuló és alternatív energiaforrásokból előállított hő- és villamosenergia szabályozási és támogatási 
rendszer kidolgozása érdekében végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként dr. Nemes Csaba 
Lászlónak, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály főosztályvezetőjének,
a hazai távhőszolgáltatás területén végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége, illetve életpályája elismeréseként 
Tanka Sándornak, nyugalmazott szolgáltatási igazgatónak;

Neumann János-díjat adományozott:

a hazai információs társadalom fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő szakmai tevékenységének elismeréseként 
dr. Kápolnai András Kázmérnak, az Antenna Hungária Zrt. vezérigazgatójának;

Gyimesi Zoltán-díjat adományozott:

a hazai atomerőmű biztonságának értékelése, felülvizsgálata területén végzett sokrétű, kiemelkedő szakmai 
tevékenysége elismeréseként dr. Elter Józsefnek, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Műszaki Igazgatóság igazgatójának;

Mattyók Aladár-díjat adományozott:

a sport infrastruktúra-fejlesztés területén végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként
dr. Hársvölgyi Katalinnak, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkárának;

„A Közlekedésért Érdemérem” szakmai érmet adományozott:

a közlekedés érdekében végzett magas színvonalú, eredményes munkája elismeréseként
Dittel Gábornak, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületének ügyvezető főtitkárának,
Dobókői Györgynek, a  Békéscsabai Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási 
Főosztály főosztályvezetőjének,
Durucz Józsefnek, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ járműüzemeltetési osztályvezetőjének,
Hidasi Sándornak, a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Vasúti Vizsgaközpont igazgatójának,
Jóna Péternek, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Műszaki Szakértői Osztály vezető környezetvédelmi mérnökének,
Kondor Balázsnak, a MÁV Zrt. Forgalmi Csomóponti Főnökség Szolnok forgalmi csomóponti főnökségvezetőjének,
Kormos Miklósnak, a Dynamic Út Kft. tulajdonos ügyvezetőjének,
Langmár Miklósnak, a Volánbusz Zrt. Forgalmi Igazgatóság szakmai titkárának,
Molnár Gyulának, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Légügyi Kockázatértékelési Hatósági Főosztály repülésbiztonsági 
referensének,
Németh Tibornak, a Budapest 15. kerületi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Főosztály főosztályvezetőjének,
Németh Zsoltnak, a  Magyar Közút Nonprofit Zrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság műszaki vezető 
mérnökének,
Óvári Lászlónak, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság Hajdúnánási Mérnökség 
vezetőjének,
Schwartz Istvánnak, a MÁV-START Zrt. általános vezérigazgató-helyettesének,
dr. Veron Zsoltnak, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztály főosztályvezetőjének;
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„A Hírközlésért Érdemérem” szakmai érmet adományozott:

a hírközlés érdekében végzett magas színvonalú, eredményes munkája elismeréseként
Fónad Tibornak, a  Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség Szupergyors Internet Programiroda kiemelt 
szakértőjének,
dr. Karl Károlynak, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hírközlés-felügyeleti Főosztály főosztályvezetőjének,
Pintér Attila Lászlónak, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Infokommunikációért Felelős Helyettes Államtitkárságának 
szerződéses távközlési szakértőjének;

„Az Információs Társadalomért szakmai érmet” adományozott:

az informatika szakterület, a  számítástechnikai kultúra, valamint az  információs társadalom fejlesztése érdekében 
végzett magas színvonalú, eredményes tevékenysége elismeréseként
Kovács Zsoltnak, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség Minőségbiztosítási Főosztály főosztályvezetőjének;

„A Magyar Prosperitásért Érdemérmet” adományozott:

a minisztérium működésének javításával, hatékonyságának növelésével kapcsolatos eredményes szakmai munka, 
tudományos teljesítmény, illetve sikeres fejlesztés elismeréseként
dr. Borsos-Papp Natáliának, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Jogszabály-előkészítő Főosztály főosztályvezetőjének,
Bujtor Mariannának, a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Intézményfelügyeleti és Számviteli Főosztály 
főosztályvezető-helyettesének,
Cseh Miklósnak, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Személyügyi Főosztály főosztályvezetőjének,
Gergő Józsefnek, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Állami Vagyonelemek Főosztály főosztályvezetőjének,
dr. Milis Anitának, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közigazgatási Államtitkári Titkárság titkárságvezetőjének;

Miniszteri Elismerést adományozott:

a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó területén eredményes, példamutató tevékenysége elismeréseként
Amberboy Domonkosnak, a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős 
Helyettes Államtitkári Titkárság titkárságvezetőjének,
dr. Asztalos Márta Klárának, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Jogszabály-előkészítő Főosztály osztályvezetőjének,
dr. Bajzáth Orsolyának, a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság 
főosztályvezetőjének,
Ballai Gabriella Máriának, a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közigazgatási Államtitkári Titkárság titkársági 
referensének,
Bánhidi Viktóriának, a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közúti Infrastruktúra Fejlesztési Főosztály közútfejlesztési 
referensének,
dr. Bozóky Alexnek, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Miniszteri Kabinet politikai tanácsadójának,
Csúcs-Hajdu Tünde Renátának, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Társasági Portfolió Főosztály vagyongazdálkodási 
referensének,
Décsi Péternek, a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Vasúti Infrastruktúra Fejlesztési és Működtetési Főosztály vasúti 
közlekedési referensének,
Fabók Lászlónak, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Vízügyi és Természetvédelmi Végrehajtási Főosztály árvízvédelmi 
referensének,
Falusi Edinának, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Igazgatási és Biztonsági Főosztály ügyirat-kezelési ügyintézőjének,
Frész Miklósnak, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kiemelt Állami Szerződések Főosztálya főosztályvezetőjének,
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Gál Erzsébetnek, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Operatív Program Koordinációs Főosztály szerkesztőjének,
Hajagosné Pidl Ildikónak, a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közigazgatási Államtitkári Titkárság titkársági 
munkatársának,
Hargitai Annának, a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Energetikai Projektek Végrehajtási Főosztály energetikai 
referensének,
Hernyikné Misi Tündének, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Egyes Állami Beruházások Irányítási Főosztálya pénzügyi 
referensének,
Hetesi Katalinnak, a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Vagyongazdálkodási Irányítási Főosztály vagyongazdálkodási 
költségvetési referensének,
Horváth Zoltánnénak, a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közúti Infrastruktúra Fejlesztési Főosztály koordinációs 
referensének,
dr. K. Lovász Krisztiánnak, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közigazgatási Államtitkári Titkárság jogi referensének,
Kiss Anitának, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Miniszteri Kabinet sajtófőnökének,
Kiss Gergelynek, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kötöttpályás Projektek Főosztály osztályvezetőjének,
Kissné Balogh Erikának, a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Operatív Programokért Felelős Helyettes 
Államtitkári Titkárság asszisztensének,
Kovács Szilviának, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Hazai Program-végrehajtási Főosztály titkársági munkatársának,
dr. Kropkó Kitti Boglárkának, a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Stratégiai és Energiapolitikai Főosztály 
főosztályvezető-helyettesének,
Kunfalvi Gábornak, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Operatív Program Koordinációs Főosztály főosztályvezetőjének,
Lezsák Józsefnek, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Klímapolitikai Főosztály klímapolitikai referensének,
Ligetiné Sándor Erzsébetnek, a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Légügyi Szakszolgálati Hatósági Főosztály repülés-
egészségügyi referensének,
Maszárovics Erikának, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Sportcélú Beruházások Főosztály asszisztensének,
Máhig Szilárdnak, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Igazgatási és Biztonsági Főosztály biztonsági referensének,
Mikó Judit Máriának, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Igazgatási és Biztonsági Főosztály igazgatási referensének,
Nagyné dr. Szászka Évának, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közműfejlesztési és Hulladékgazdálkodási Végrehajtási 
Főosztály főosztályvezető-helyettesének,
dr. Némethy Zsuzsannának, a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Infokommunikációs Szabályozási és Szervezési 
Főosztály informatikai szabályozási referensének,
Öreg Andrásnak, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Igazgatási és Biztonsági Főosztály osztályvezetőjének,
dr. Papp Ferencnek, a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Állami Beruházások Felügyeletéért Felelős Főosztály 
főosztályvezetőjének,
Papp Szabolcsnak, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkári Titkárság személyi titkárának,
Pappné Török Bernadettnek, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Infokommunikációs Gazdaság- és Társadalomfejlesztési 
Főosztály stratégiai referensének,
Petricska Natáliának, a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztály támogatási 
referensének,
Siliga Sándornak, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Szolgáltatási Főosztály közlekedési referensének,
Soucsek Dórának, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztály projektmenedzserének,
Szabó Anettnek, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Költségvetési Főosztály sport és köznevelési pénzügyi referensének,
Szabó Évának, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fejlesztés- és Klímapolitikáért, valamint Kiemelt Közszolgáltatásért 
Felelős Államtitkári Titkárság titkársági munkatársának,
Szőke Gyulának, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közúti Infrastruktúra Főosztály osztályvezetőjének,
Tompa Johannának, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Atomenergetikai Főosztály atomenergetikai referensének,
Vajó Regina Alexandrának, a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Intézményfelügyeleti és Számviteli Főosztály 
főosztályvezetőjének,
Varga Editnek, az Egyes Állami Beruházások Főosztály titkársági referensének,
Vasas Csilla Zsuzsannának, a Közigazgatási Államtitkári Titkárság titkársági munkatársának,
dr. Veres Ildikó Ibolyának, a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Hatósági Koordinációs Főosztály 
főosztályvezető-helyettesének;
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Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott:

a miniszter irányítása alá tartozó ágazatok területén végzett példamutató, eredményes tevékenysége elismeréseként
Bakos Lászlónak, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség Humánpolitikai Főosztály szakértőjének,
Bélik Györgynének, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Vasútfejlesztési Koordinációs Titkárság asszisztensének,
Démi Józsefnek, a Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zrt. Infrastruktúra Távközlésfenntartás műszerészének,
Fazekas Istvánnak, a  Magyar Posta Zrt. Kelet-magyarországi Területi Igazgatóság Debrecen 2-es Posta külterületi 
és támpont kézbesítő-értékesítőjének,
Gál Antalnak, a Rail Cargo Hungaria Zrt. üzemviteli logisztikai szakértőjének,
Goják Jánosnak, a Magyar Posta Zrt. Kelet-magyarországi Logisztikai Center logisztikai centervezetőjének,
Gregó Tibor Lászlónak, a MÁV Zrt. Beruházás Lebonyolító Igazgatóság tervező irodavezetőjének,
dr. Gyantár Anitának, a PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. jogi és igazgatási osztályvezetőjének,
Gyenes Balázsnak, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Észak-Magyarországi Regionális Területi Iroda, Miskolci Iroda 
vagyongazdálkodási vezető menedzserének,
dr. Kamburov Milenov Sztefannak, a  Magyar Bányászati Földtani Szolgálat Bányászati és Gázipari Főosztály 
bányafelügyeleti mérnökének,
Kocsis Györgynek, a  Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság Szolnoki Mérnökség 
mérnökség-vezetőjének,
Kovács Lajos Tibornak, az Autó Univerzál Kft. ügyvezető igazgatójának,
dr. Kuti Dánielnek, a  Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. Jogi Önálló Iroda jogi önálló 
irodavezetőjének,
Merkl Istvánnak, a KŐKA Kft. Budapest ügyvezető, területi vezetőjének,
Nagypál Angélának, a  Magyar Közút Nonprofit Zrt. Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság megyei adminisztrációs 
osztályvezetőjének,
Rendes Alinának, a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Infokommunikációért Felelős Helyettes Államtitkárságának 
szerződéses kommunikációs munkatársának,
dr. Rétfalvi Eszternek, az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris biztonsági felügyelőjének,
Sajgó Nikolettának, a Rádió és Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület projektmenedzserének,
dr. Somlói Józsefnek, a MÁV Zrt. Pályavasúti Beszerzési Igazgatóság pályavasúti beszerzési igazgatójának,
Szalayné Kotroczó Eszternek, a  Volánbusz Zrt. Forgalmi Igazgatóság Értékesítési és Utaskapcsolati Iroda 
irodavezetőjének,
Szarka Juditnak, a  Magyar Közút Nonprofit Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság műszaki vezető 
mérnökének,
Szauer Istvánnak, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. bevallási közreműködő kapcsolattartó irodavezetőjének,
Tóth Katalinnak, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. EU Koordinációs Osztály osztályvezetőjének,
Veresné Baksa Erzsébetnek, a  HungaroControl Zrt. Módszertani és Koordinációs Osztály Repülőtéri Koordinációs 
Csoport csoportvezetőjének,
Vigh Editnek, a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Észak-Dunántúli Regionális Területi Iroda, Győri Iroda műszaki 
menedzserének,
dr. Vörös Viktória Ágotának, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Társasági Portfolióért Felelős Főigazgatóság vezető 
szakmai titkárának.
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IV. Egyéb közlemények

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye 
elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára 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:

153772E
441441I
709101H
380527H
143062N
000366L
005492E
021430G
040274J
054252G
057983H
065693M
072293R
072710M
092240G
119685L
141150J
145161C
156634P
161730M
175519E
184300M
189517L
194275I
218410L
221678R
230781P
249371G
250423K
250590M
281973N
320381K
334584L
342647E
355971P
357619G
396079I
415546K
423366K

451872H
454639P
460215G
466177N
476544D
492749N
493985M
494734N
497117H
510327J
534486K
540372L
543202L
544314F
547995K
562636G
594116M
595200M
601333P
632028K
634166L
638260P
643324A
660363M
664165H
697844P
718623L
739776K
756294N
764777F
772672L
788025C
789018L
795935P
800770N
824835L
826048P
828927G
830610M

851064F
858085K
866221P
876619G
884211C
887041H
889107L
892348E
918635M
924996P
933348K
956203N
973554E
996625F
007782M
009185D
028469M
045265I
045891N
050540P
051510M
051673F
056346M
063398R
066162K
073599M
082626R
083127P
085724L
102685K
117181K
122634I
133415M
136254M
144127G
145667L
149919R
158496N
158976F

169413R
176450M
191118M
195899H
200976M
203906I
205679C
205695N
207193L
222530J
222701L
230279K
239444P
240263K
242545H
243892C
249033M
254852G
260135M
272596I
282289K
296261N
306399N
309326K
319030P
319528M
320563N
322602G
323973N
335094L
343396B
343698P
347846L
351985M
361036B
370029D
372327N
384601I
398311L

400832H
413813K
415515D
432507M
442511B
445391N
453242N
457248L
463370B
467619E
468199F
471123I
473975H
483133L
483215P
491156P
495222I
512040N
523459J
524653E
526170L
526947M
527097N
529997F
534371P
545773E
559318B
563144P
567079F
580047I
593766C
598470K
625400N
632821J
648844E
648928M
651190L
665349P
669538P
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679230N
691784I
691979H
703540F
705554H
719455L
720865J
721103M
725005L
728604P
734124M
747396P
747664I
748720G
758863I
759768N
764639H
771005M
775136D
779835K
781513L
782788H
782865I
788730P
793919L
795037B
809422N
820960L
821575L
829899F
833915J
841944E
850052G
853924G
855012F
860727M
861220L
872577D
874204L
878595H
883359P
883733P
889603L
890426L
911290F
913953I
928156N
953246M
955008M
955426M
955904K
958006N
959183H
976838A

984025N
987344P
994453P
018799J
027440P
039294P
086582F
088966H
091741I
106579J
115388B
118377M
120347A
122684A
124969R
134776F
146282L
149972E
161327G
165607R
171851I
176899P
182172L
188511P
195924J
196862C
198029H
214566K
232564D
234163N
241096H
241506P
245943L
246544L
286839N
290848F
296991P
309588D
324849N
328413N
335967N
339714M
343117R
346189M
361346E
361862L
363050J
371742G
385467L
387449I
398677H
400403L
416817P
424565N

502747N
505289J
519478G
521855L
522221F
525534M
529579K
562503I
564704L
586435H
586933D
590139K
657612N
664018N
672947M
680918L
709860I
718100C
727575N
732030C
742131P
744186K
745697K
747754N
750420H
766959M
774781H
781794P
782673M
794052N
795227M
797727J
800070L
804153M
809638N
814294P
823228P
828593P
834862P
837120N
842718I
845605L
854985M
857486N
868227J
869150M
871506H
884199N
902534N
906091H
909804P
917150M
929539M
931766N

942577M
952347A
958117H
967376F
973554N
977101P
981080M
985074L
986000P
004344M
014492R
022651M
024771A
043441M
045490N
050365A
061776N
068710M
069106P
075239P
106176J
108117P
110543P
134466R
135315L
143816N
146207N
151437M
156950A
164900H
165346H
166243R
195856K
197628R
199185N
201602C
206052R
207486L
210070R
215757R
220603F
221596K
222212I
229966B
231980J
241436P
242964P
260969F
270560K
279292F
291516P
293020P
303655J
304369P

305170G
307441N
307508M
323426N
324183P
326789L
331912N
337573M
342913J
365158L
370837E
372070J
372259G
378881P
380650H
388462N
406206P
412788E
417246H
419192J
429326H
429801M
430150L
440147J
441498M
443244K
443747P
451152L
452384G
460940P
461623H
464888I
478401P
479246N
496817J
497781N
502968P
504425K
513505L
513834J
514539M
537364P
550261N
554351N
555748L
570395I
575065H
581556J
583072P
583492I
592101E
593738P
595658P
601806I
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602117N
607476M
620038J
628736M
636389K
640023N
659717N
667451M
673786N
676003L
686397H
691027P
691783I
694763P
703030I
708939P
709564E
715762N
718637G
722273N
724143M
732614P
736848M
741136M
755031G
757107A
773646D
776506I
781025L
782921I
784756N
786381A
786726L
788510L
788736L
799199I
807588M
813748K
815197D
832687I
837408I
838119I
851805A
862609P
881730L
881865M
895777C
911706I
913469N
921676M
923938J
927040H
928475N
939739I

940589I
968985H
973183F
975770K
979036N
986354M
993210L
002459E
020114H
027471M
035889P
045724N
051665A
056200A
058213M
071390M
080651P
082904N
089737N
090781M
095129N
102280N
104740J
110909P
112391C
114302R
118344M
119329C
122334N
123182N
123492I
126520P
128693J
135542I
137147P
142185P
142591P
143863K
145588P
147503N
153881L
163437P
182213N
189050K
191566K
202104F
211339P
217792I
234073N
238673M
243169D
246013R
248970P
257081P

259724N
264421I
274893I
284475L
290361K
296388P
301110P
301281J
321051R
323594P
325319L
341150L
344180P
345859N
349288C
354558P
358409K
371757L
376204N
379476P
381507M
385662P
408266C
410858L
413575G
415532N
426609L
431483C
431640K
442390M
444745N
459438G
462239P
471515L
471518L
489881C
492059L
502624H
507220N
520032N
535849N
570947M
576981K
579254M
590050N
599992F
603904N
603963K
605793K
606546B
610682M
614786F
615105P
617243J

620831P
624979J
625410F
627543N
634443N
641040N
641695L
645188L
651313N
655752I
659315L
669148F
676009N
681340L
702916C
704289M
708457H
710173M
711075I
711152P
730593N
731116N
732615N
740910I
741608M
745432L
747127K
754847M
770434N
774528M
779157M
797548P
804439J
804499K
804499L
808316L
817650P
824601K
829628F
831629P
833102C
852828N
861799E
873676K
876039P
886156F
903426I
905781I
907299K
929167P
930587N
942475N
950514M
951115I

962012G
966205P
980313J
980920M
984136L
984184P
992169K
993354N
993696L
016734M
039346L
049897F
061997I
063438N
064147K
068384M
073594E
079319P
089006P
091045N
112347N
118734P
126784P
140810P
154985L
165172N
169354N
204462L
207776K
208803K
235581I
264440K
278108E
291515L
297030F
304474K
319076N
323120E
349437P
366194M
372887N
384050G
403981L
412225N
431329L
490912F
491955N
523512E
528208L
553422F
560325M
560616M
564454M
574085N
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584927N
602810M
609988N
615677K
635596N
652550F
676218M

681385N
685641M
699806N
707455K
714784M
738593N
752756D

754097H
763245P
764485P
788228E
801549J
835767C
837751N

860058G
896595A
906380P
910658F
914344K
916265L
966984J

970233N
970287N
997548P

Budapest, 2018. április 18.

783688L
055326D
557883I
002436I
029837P
038093P
038786H
041468P
041821G
064763F
069539L
129935B
132001N
159424L
160064N
161037J
178637M
185219L
231063I
279922H
301851J
356353M
373606J
376240P
379825I
405115G
494860K
547025A
580283M
591699N
593977K
595827M
647156N
679553P
681267K
685635P
717399P
717478N
717517N
717672N
717718N
728211G
731982K

744047F
761449K
798937M
836435J
880354H
888729H
890974M
894754K
899423D
920457K
922720L
934689J
949897L
957064M
957194B
970838K
989462N
997985M
997987M
997988M
998220M
008634M
016718I
030532N
043370N
043640P
045567H
046007I
052901I
056301K
061163L
074195L
083429H
092877P
097649P
097715L
103501P
104944D
107622K
115844E
116111L
119244F
132820N

138932L
148832P
154331R
154354F
157041M
160207N
176431K
182862M
205803N
206998L
211007F
213415N
217997H
228262C
229455P
262432L
265629J
269516R
272099M
272812L
288009L
295537P
296509I
314293F
319390K
331148P
339544P
350193M
354595F
354897J
359265L
360697R
374108P
383410D
387568L
396070I
417297H
425422P
432216M
438171M
452889G
457217N
467869P

469827J
470092K
480780K
497638L
500215M
501565L
502541J
504708N
508161N
508592F
511029M
519088K
520292J
523936C
528171M
532056N
533566E
557824N
562361D
574762P
588275E
589515K
607331M
611034G
622078N
633460M
642826E
643481P
658586F
663868M
674846A
687138F
687434E
692670D
700994E
701557M
713275C
715332P
721183E
721543M
749034J
764595M
778201C

787788E
794975F
800178H
804784N
809223N
809638H
811285L
821600D
832594F
835162P
840768J
841511P
842784J
853775A
854724K
856650H
873655M
878898M
881964M
897026N
901089K
910643N
911813L
939060P
955831G
978406L
978800H
982880P
983888N
983981K
987663G
995856I
997296L
008570J
044429K
057737K
076432N
086851J
102732M
102802M
122058K
127059L
152299M



H I V A T A L O S  É R T E S Í T Ő 	 • 	 2018.	évi	17.	szám	 1527

193223R
199902P
210270E
222428N
232526L
234820N
236327K
236722R
251413L
289330K
292555P
329382J
330469P
339712N
349620K
354799I
366556M
372680D
375717I
377004I
397389N
402578N
408207G
425410N
425449L
428638N
438405L
459733G
461191D
464746N
468568F
475737P
499595N
501830N
522127N
526929P
561364L
582064L
582661L
587952K
611081L
614821K
616567M
636240I
636823N
637696P
654150P
657659B
660663J
661747P
662295K
664603M
672460M
685992M

691997G
699082B
719922P
720671M
746384G
751787L
759332F
774251K
787599N
812520I
828065N
835141P
837493N
839093M
846248I
862285P
869103H
878725E
895908P
928198N
928948P
938948L
943164M
943820K
948276G
956209M
963602K
967538H
989884N
992075K
998060F
998277N
008873D
060659K
070101P
095507M
121719M
125212N
139426L
228264C
233697F
238468P
244788R
301640P
328083I
365278H
365757P
369509F
371524F
408663F
423841J
433617F
470389L
499673P

542119E
550104K
601624J
608134K
615538N
617598K
619240N
633766M
648658P
669599M
683875K
688654M
693426C
708068N
716225M
782297J
819715L
857207P
875295N
875296N
875297N
875298N
875393N
875395N
875396N
875547N
895121L
913861L
918673P
921699C
932686J
956411P
003726H
007532F
021440L
037448P
038948J
047120I
058389M
058639L
061263M
065232M
065518J
077042I
090420I
094592R
120075M
134989K
137717J
137927I
142240M
146224K
155540H
157319P

157436R
163266E
163345J
178738F
186075K
190533I
195201H
199538N
223493M
226662P
230415H
236918P
238954L
243007K
256282K
260513R
299163D
300244L
305076N
309340M
310210K
320841M
335913N
337287P
337828N
340061G
342146J
360097P
360127G
361118M
367431E
368787N
369790P
377842D
381663I
383812N
394816E
404584M
418072M
421242M
428644P
444020P
451547J
455040P
463659I
483095N
485434H
485839F
490231K
493429M
495309J
495572D
498325P
511467F

524857M
539471N
544859K
548236K
548535M
556458L
556591E
562493P
565511P
567298I
575326M
579071K
584331M
585740F
591138C
594440N
596155P
598640N
600997C
604486L
608513K
611464M
612950N
613431N
621541J
635493N
638670K
645483K
647804P
648184K
654793P
658532J
666181K
666584K
671400J
673443H
684580I
685281L
693299N
702120E
706859N
707943L
715163M
718691J
721102M
732876L
746825C
751174L
758235L
759107N
766227K
774279N
782338D
782562M
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784104P
794527H
795390C
815413L
822828N
830745G
836753J
838049N
842740H
850867C
851990P
854794P
856137M
866576K
870213N
872935J
873770P
877143M
879548I
890689B
892466J
893944I
912138M
914631P
917119N
925095L
926723M
937109K
938602M
945960D
950686K
954701M
962154P
980218I
985577H
992446N
995306J
003917R
016509L
016678M
016997E
017119E
025344G
032733G
033454R
036140N

042161I
059678P
068921L
072328N
081939G
085783N
089508P
090929M
100856L
111167R
128893H
154735A
165088M
174155N
179358R
181153G
181692I
191578L
195275K
200896P
209836N
214688K
219341K
222318E
229441N
247014M
255512P
265834M
286564K
291822M
297108L
298515B
300043B
311362I
330263B
337015M
341580P
345827J
347207P
358617N
361270M
369814K
371393M
374678P
375467G
380514P

383063G
392397L
421282P
423394H
425220J
429972N
439459P
441888E
443977E
448401P
470911J
472837P
472888J
478094D
480786F
510884P
533829N
541774L
546653K
550962L
563752N
563825F
566952M
574015L
578125J
580687J
584644G
586305M
600005N
606083C
606579L
607120L
622160F
630300P
639644P
642591J
644987M
647052I
652324G
673159E
674746A
683196A
684349N
693276N
693396P
699126F

701671C
703169M
723147N
745778N
752535F
756107M
756851N
764689N
767228G
779363I
779483H
789744M
793437M
797683M
818333C
825066F
827072M
864517M
868397N
880143L
888241M
895771G
897042D
900536L
915171L
915493L
920615M
936066H
936750P
945967I
958477M
969275P
975230N
979043K
013777I
022683K
038865L
041884P
081171N
107564K
142072N
144446P
185736F
202804N
212173B
222895R

228108P
234843J
319221H
319794F
345716D
386617L
428140J
482102L
495948I
514991N
543106C
570956L
582942G
597334K
599546N
606377D
628145N
645680I
646260C
658731K
680017M
739623J
754265E
760000L
761534J
774902K
776828M
791301L
792004I
800259C
819559L
833006H
877557D
879869L
886745M
887911K
915470K
935974M
960143I
963889I
975520I
984537K
984954J
985101B

Budapest, 2018. április 25.
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A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye  
a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése 
alapján a felszámolók névjegyzékére vonatkozó következő változásokat teszi közzé.

 1. „ADÓAKTUÁL” Könyv- és Adószakértői, valamint Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.:  15-09-060631,  
székhely: 4400 Nyíregyháza, Kossuth utca 8/A, ranghely: 223.)

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 ügyvezetője:
Hajdú Attila
Lakcím: 4400 Nyíregyháza, Színház utca 30. 

A változásbejegyzés időpontja:
2018. március 26.

 2. Aldomor Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-991758, székhely: 1146 Budapest, Thököly út 59. A ép. I. em. 3., 
névjegyzéki sorszám: 91.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

Jogász (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Básty Cecília
Lakcím: 2014 Csobánka, Panoráma utca 42.
Anyja neve: Szászváry Adrien
Születési hely és idő: Budapest, 1979. október 18. 
Foglalkoztatási jogviszony: megbízás

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Jogász (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Farkas  László
Lakcím: 9086 Töltéstava, Virág utca 2/C 
Anyja neve: Takács Irén
Születési hely és idő: Budapest, 1968. december 20. 
Foglalkoztatási jogviszony: megbízás

A változásbejegyzés időpontja:
2018. március 13.
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 3. Budapest Investment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-041755, 
székhely: 1037 Budapest, Seregély u. 17., ranghely: 146.)

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

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (kötelezően foglalkoztatott):
Jendrolovics Pál Péter
Lakcím: 1037 Budapest, Seregély utca 17.
Anyja neve: Sára Ilona Anna
Születési hely és idő: Dunaföldvár, 1955. január 22. 
Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: SNMFQP
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony
Elektronikus levelezési cím: jendrolo @ t-online . hu

Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Makovi Joli Melinda
Lakcím: 1037 Budapest, Visszatérő köz 4.
Anyja neve: Nagy Jolánda
Születési hely és idő: Cluj/Kolozsvár, Románia, 1961. január 28. 
Foglalkoztatási jogviszony típusa: munkaviszony

Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Jendrolovics Máté
Lakcím: 1137 Budapest, Újpesti rakpart 11. 1. em. 1.
Anyja neve: Hegedűs Éva
Születési hely és idő: Budapest, 1988. szeptember 5. 
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony

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

Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Jendrolovics Pál Péter
Lakcím: 1037 Budapest, Seregély utca 17.
Anyja neve: Sára Ilona Anna
Születési hely és idő: Dunaföldvár, 1955. január 22. 
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony

A változásbejegyzés időpontja:
2018. március 12.

 4. CREDIT PLUSZ Felszámoló és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-895908, székhely: 1119 
Budapest, Vahot utca 6. fszt. 14., névjegyzéki sorszám: 12.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Arnold János
Lakcím: 7695 Mecseknádasd, Felszabadulás u. 38. 
Anyja neve: Rauschenberger Erzsébet
Születési hely és idő: Pécs, 1957. február 1. 
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony
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A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Végh Imre
Lakcím: 1163 Budapest, Budapesti út 5.  
Anyja neve: Kolozs Julianna
Születési hely és idő: Budapest, 1951. november 1. 
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony

A változásbejegyzés időpontja:
2018. április 3.

 5. CREDIT PLUSZ Felszámoló és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-895908, székhely: 1119 
Budapest, Vahot utca 6. fszt. 14., névjegyzéki sorszám: 12.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

A felszámoló fióktelepe:
7631 Pécs, Nagyárpádi út 11. 

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

A felszámoló fióktelepe:
7621 Pécs, Irgalmasok utca 5. 

A változásbejegyzés időpontja:
2018. április 3.

 6. CREEDY Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-908017, székhely: 1163 Budapest, Cziráki út 26–32., 
névjegyzéki sorszám: 102.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

A felszámoló fióktelepei:
9024 Győr, Leiningen u. 11. 
4440 Tiszavasvári, Vasvári P. u. 93. 
3530 Miskolc, Petőfi S. u. 7.

A változásbejegyzés időpontja:
2018. március 22.

 7. CREEDY Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-908017, székhely: 1163 Budapest, Cziráki út 26–32., 
névjegyzéki sorszám: 102.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

Jogász (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Csoma  László
Lakcím: 3980 Sátoraljaújhely, Bajza u. 1/A
Anyja neve: Osztroha Irén
Foglalkoztatási jogviszony típusa: munkaviszony
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Jogász (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Halász Attila
Lakcím: 2475 Kápolnásnyék, Kazinczy u. 13/A
Anyja neve: Szabó Anna
Foglalkoztatási jogviszony típusa: megbízás

Könyvvizsgáló (kötelezően foglalkoztatott):
Pongráczné Szerencsi Judit
Lakcím: 3950 Sárospatak, Szent József u. 21.
Anyja neve: Szendrei Gizella
Foglalkoztatási jogviszony típusa: megbízási

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Jogász (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Huszár-Szabó Ildikó
Lakcím: 8951 Gutorfölde, Kossuth u. 3.
Anyja neve: Fejér Erzsébet
Foglalkoztatási jogviszony típusa: munkaviszony

Jogász (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Lichy József
Lakcím: 3525 Miskolc, Széchenyi u. 21–23. 6/1. 
Anyja neve: Szűcs Mária
Foglalkoztatási jogviszony típusa: megbízás

Könyvvizsgáló (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Sallai Csilla
Lakcím: 1116 Budapest, Mágnes u. 8. 
Anyja neve: Herbály Judit
Foglalkoztatási jogviszony típusa: megbízási 

A változásbejegyzés időpontja:
2018. február 26.

 8. CREEDY Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-908017, székhely: 1163 Budapest, Cziráki út 26–32., 
névjegyzéki sorszám: 102.)

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

A felszámoló fióktelepei:
9028 Győr, Csortos Gyula u. 1/B 3/2. 
2096 Üröm, Ürömi út 23. 
3711 Szirmabesenyő, Alkotmány u. 45. 
4400 Nyíregyháza, Újszőlő u. 106.
8523 Várkesző, Kossuth u. 22.
2800 Tatabánya, Tölgyfa u. 27.

A változásbejegyzés időpontja:
2018. március 26.
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 9. DR. FELSŐ Vállalkozásszervező és Csődtanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-679649, székhely: 1094 
Budapest, Páva utca 8. II. em., ranghely: 157.)

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

A felszámoló ügyvezetője:
Blastik-Hargitai Zsuzsanna
Lakcím: 1222 Budapest, Tüzér utca 20.

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

A felszámoló ügyvezetője:
Blastik-Hargitai Zsuzsanna
Lakcím: 1222 Budapest, Toldi Miklós utca 7.

A változásbejegyzés időpontja:
2018. március 20.

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

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

Könyvvizsgáló (kötelezően foglalkoztatott):
Détár Marianna Katalin
Lakcím: 2440 Százhalombatta, Borostyán utca 44. fszt. 1.
Anyja neve: Papp Anna
Születési hely és idő: Esztergom, 1951. 01. 25.
Foglalkoztatási jogviszony: megbízási jogviszony

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Könyvvizsgáló (kötelezően foglalkoztatott):
Vancsa Mária
Lakcím: 4027 Debrecen, Csigekert utca 21/A
Anyja neve: Nagy Ágnes
Születési hely és idő: Debrecen, 1958. 11. 01.
Foglalkoztatási jogviszony: megbízási jogviszony

A változásbejegyzés időpontja:
2018. március 21.
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 11. Havlin Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 13-09-164691., székhely: 2013 Pomáz, József A. u. 17. II. em., 
névjegyzéki sorszám: 64.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

A felszámoló elektronikus levelezési címe:
goldenberg @ freemail.hu

Könyvvizsgáló (kötelezően foglalkoztatott):
Horváth Ildikó
Lakhely: 6723 Szeged, Hüvelyk utca 2. C lph. 04.14. 
Anyja neve: Tóth Erzsébet
Születési hely és idő: Makó, 1967. 01. 12.
Foglalkoztatási jogviszony: megbízási jogviszony

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

A felszámoló elektronikus levelezési címe:
info @ havlin.hu

Könyvvizsgáló (kötelezően foglalkoztatott):
Hárs Brigitta
Lakhely: 8200 Veszprém, Lóczy Lajos utca 15/A
Anyja neve: Radics Piroska
Születési hely és idő: Pápa, 1973. 08. 07.
Foglalkoztatási jogviszony: megbízási jogviszony

A változásbejegyzés időpontja:
2018. március 12.

 12. HONORATIOR Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-993513, székhely: 1055 Budapest, 
Szent István körút 13. 3. em. 2b, névjegyzéki sorszám: 29.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

A felszámoló székhelye:
1137 Budapest, Szent István körút 10. 2. em. 4. 

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (többletfoglalkoztatott):
dr. Fazekas Márk Ferenc
Lakcím: 5000 Szolnok, Egyetértés utca 28.
Anyja neve: Matalin Julianna
Születési hely és idő: Jászberény, 1978. 05. 06.
Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: ISGW72
Elektronikus levelezési cím: drfazekasmark @ honoratior . hu
Foglalkoztatási jogviszony: megbízási jogviszony
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A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

A felszámoló székhelye:
1137 Budapest, Szent István körút 13. 3. em. 2b.

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (többletfoglalkoztatott):
dr. Fazekas Márk Ferenc
Lakcím: 5008 Szolnok, Szerb Antal utca 33.
Anyja neve: Matalin Julianna
Születési hely és idő: Jászberény, 1978. 05. 06.
Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: ISGW72
Elektronikus levelezési cím: drfazekasmark @ honoratior . hu
Foglalkoztatási jogviszony: megbízási jogviszony

A változásbejegyzés időpontja:
2018. március 26.

 13. HUNGARO-JUSTITIA Igazságügyi Szakértői Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 19-09-504896, székhely: 8200 
Veszprém, Rákóczi utca 5., névjegyzéki sorszám: 24.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

A felszámoló ügyvezetője:
Albrecht Sándor
Lakcím: 8200 Veszprém, Aulich L. u. 30.

A felszámoló közvetlen részesedéssel rendelkező tagja:
Latorczai János Lajosné
Lakcím: 8200 Veszprém, Veszprémvölgyi u. 43.
Részesedés: 31,67%

Latorczai János Lajos
Lakcím: 8200 Veszprém, Veszprémvölgyi u. 43.
Részesedés: 1,67%

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

A felszámoló ügyvezetője:
Csomai Attila
Lakcím: 8000 Székesfehérvár, Zsolt u. 63. I./16.

A felszámoló közvetlen részesedéssel rendelkező tagja:
Csomai Attila
Lakcím: 8000 Székesfehérvár, Zsolt u. 63. I./16.
Részesedés: 40%

Latorczai Gergely János
Lakcím: 8411 Veszprém-Kádárta, Győri út 30.
Részesedés: 45%

A változásbejegyzés időpontja:
2018. április 10.
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 14. INSOLV-Controll Válságkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-992889, székhely: 1222 Budapest, Toldi M 
utca 7., névjegyzéki sorszám: 78.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

A felszámoló fióktelepe:
9700 Szombathely, Vízöntő utca 9. C ép. fszt. 1.

A felszámoló ügyvezetője:
Blastik-Hargitai Zsuzsanna
Lakcím: 1222 Budapest, Tüzér utca 20.

A felszámoló közvetlen részesedéssel rendelkező tagja:
Cseke Tímea
Lakcím: 1213 Budapest, Csalitos út 67.
Részesedés: 50%

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (kötelezően foglalkoztatott):
Blastik-Hargitai Zsuzsanna
Lakcím: 1222 Budapest, Tüzér utca 20.
Anyja neve: Máhr Zsuzsanna
Születési hely és idő: Budapest, 1982. 08. 10.
Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: UWT4V9
Elektronikus levelezési cím: bhargitaizsuzsanna @ insolvcontroll . hu
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

A felszámoló fióktelepe:
9500 Celldömölk, Mesteri utca 19.

A felszámoló ügyvezetője:
Blastik-Hargitai Zsuzsanna
Lakcím: 1222 Budapest, Toldi Miklós utca 7.

A felszámoló közvetlen részesedéssel rendelkező tagja:
Cseke Tímea
Lakcím: 1221 Budapest, Szent Gellért utca 22.
Részesedés: 50%

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (kötelezően foglalkoztatott):
Blastik-Hargitai Zsuzsanna
Lakcím: 1222 Budapest, Toldi Miklós utca 7.
Anyja neve: Máhr Zsuzsanna
Születési hely és idő: Budapest, 1982. 08. 10.
Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: UWT4V9
Elektronikus levelezési cím: bhargitaizsuzsanna @ insolvcontroll . hu
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony

A változásbejegyzés időpontja:
2018. március 19.
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 15. INSOLV-Controll Válságkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-992889, székhely: 1222 Budapest, Toldi M. 
utca 7., névjegyzéki sorszám: 78.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Schwerteczky Adrienn
Lakcím: 1196 Budapest, Fő u. 90.
Anyja neve: Csulok Gabriella
Születési hely és idő: Budapest, 1974. 09. 24.
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Kovács-Rácz Krisztina
Lakcím: 1081 Budapest, Kenyérmező u. 3/A I./13.
Anyja neve: Faron Ilona
Születési hely és idő: Szikszó, 1984. 12. 07.
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony

A változásbejegyzés időpontja:
2018. április 9.

 16. KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-041640, 
székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13. 1. em., névjegyzéki sorszám: 122.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Huszár Anikó
Lakcím: 1087 Budapest, Ciprus u. 8. D 201.
Anyja neve: Laki Piroska
Születési hely és idő: Mór, 1983. 06. 16.
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony

Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Juszku Tímea
Lakcím: 4494 Kécske, Vörösmarty utca 13.
Anyja neve: Márta Mária
Születési hely és idő: Kisvárda, 1989. 01. 26.
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (többletfoglalkoztatott):
Purget József
Lakcím: 7693 Pécs, Zengő utca 35.
Anyja neve: Schvarczvalder Rozália
Születési hely és idő: Pécs, 1955. 02. 01.
Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: H7GTCW
Elektronikus levelezési cím: purgetj @ invitel . hu
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony
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A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Gazda-Pusztai Réka
Lakcím: 1055 Budapest, Stoller Béla utca 14/B 6. em. 3. a.
Anyja neve: Veber Gabriella
Születési hely és idő: Tatabánya, 1981. 02. 28.
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony

Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Szederkényiné Bodrogi Piroska
Lakcím: 1112 Budapest, Facsemete utca 1/4.
Anyja neve: Gáspár Piroska
Születési hely és idő: Kiskunhalas, 1952. 02. 10.
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (többletfoglalkoztatott):
Huszár Anikó
Lakcím: 1087 Budapest, Ciprus u. 8. D 201.
Anyja neve: Laki Piroska
Születési hely és idő: Mór, 1983. 06. 16.
Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: E2T3IM
Elektronikus levelezési cím: huszar.aniko83 @ gmail . com
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony

A változásbejegyzés időpontja:
2018. március 26.

 17. Kvantál Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-364827, székhely: 1115 
Budapest, Keveháza utca 3., névjegyzéki sorszám: 5.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (többletfoglalkoztatott):
Serhokk Krisztián
Lakhely: 6100 Kiskunfélegyháza, I. körzet tanya 126.
Anyja neve: Demeter Erzsébet
Születési hely és idő: Budapest, 1988. 11. 04.
Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: B2GEW7
Elektronikus levelezési cím: serhokk88 @ gmail . com
Foglalkoztatási jogviszony: megbízási jogviszony

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Közgazdász (többletfoglalkoztatott):
Polgár András
Lakhely: 1133 Budapest, Gogol utca 34. VI./26.
Anyja neve: Kele Julianna
Születési hely és idő: Pánd, 1955. 03. 19.
Foglalkoztatási jogviszony: megbízási jogviszony

A változásbejegyzés időpontja:
2018. március 12.
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 18. Kvantál Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-364827, székhely: 1115 
Budapest, Keveháza utca 3., névjegyzéki sorszám: 5.)

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

A felszámoló ügyvezetője:
Fekete László
Lakcím: 5008 Szolnok, Kocsoros út 25.

A változásbejegyzés időpontja:
2018. április 3.

 19. Modulig Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 05-09-016783, székhely: 3530 Miskolc, Széchenyi utca 26., 
névjegyzéki sorszám: 54.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

Felszámolóbiztos (kötelezően foglalkoztatott)
Hajdu Attila
Anyja neve: Pataki Erzsébet
Születési hely és idő: Nyíregyháza, 1969. 07. 08.
Lakcím: 4400 Nyíregyháza, Színház u. 30.
Elektronikus levelezési cím: nyiregyhaza @ modulig . hu
Foglalkoztatási jogviszony típusa: munkaviszony

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (többletfoglalkoztatott):
Farkas Mária
Anyja neve: Bálint Elvira
Születési hely és idő: Tata, 1959. 01. 05.
Lakcím: 2890 Tata, Hullám u. 5/A
Elektronikus levelezési cím: tata @ modulig . hu
Foglalkoztatási jogviszony típusa: megbízási
A kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány szám: UZ8KYX

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (kötelezően foglalkoztatott):
Farkas Mária
Anyja neve: Bálint Elvira
Születési hely és idő: Tata, 1959. 01. 05.
Lakcím: 2890 Tata, Hullám u. 5/A
Elektronikus levelezési cím: tata @ modulig . hu
Foglalkoztatási jogviszony típusa: munkaviszony
A kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány szám: UZ8KYX

A változásbejegyzés időpontja:
2018. április 5.
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 20. NOVALIKVID Felszámoló és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-724140, székhely: 1134 Budapest, 
Apály u. 4. B ép. 4. em. 17., ranghely: 139.)

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

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (többletfoglalkoztatott):
Terdik Tibor 
Lakcím: 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4–6.
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony
Anyja neve: Szilágyi Anna   
Születési hely és idő: Debrecen, 1962. 10. 02.
Foglalkoztatási jogviszony: megbízás

A változásbejegyzés időpontja:
2018. március 26.

 21. PRE-ACTIVE Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-074651, székhely: 1077 Budapest, Wesselényi 
utca 51. fszt. 1., ranghely: 276.)

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

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (kötelezően foglalkoztatott):
Hajdú Attila
Anyja neve: Pataki Erzsébet
Születési hely és idő: Nyíregyháza, 1972. 07. 08.
Lakcím: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 24–26. II./10.
Foglalkoztatási jogviszony típusa: munkaviszony
Elektronikus levelezési cím: preactive-szabolcs @ gmail . com
Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: HP2D6L

A felszámoló kötelezően foglalkoztatott közgazdásza: 
Mészárosné Czimmer Viktória 
Anyja neve: Czipó Éva
Születési hely és idő: Budapest, 1986. 02. 02.
Lakcím: 1182 Budapest, Fiume u. 9.
Foglalkoztatási jogviszony típusa: munkaviszony

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

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (kötelezően foglalkoztatott):
Mészárosné Czimmer Viktória 
Anyja neve: Czipó Éva
Születési hely és idő: Budapest, 1986. 02. 02.
Lakcím: 1182 Budapest, Fiume u. 9.
Foglalkoztatási jogviszony típusa: munkaviszony
Elektronikus levelezési cím: czv.viktoria @ gmail . com
Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: ISFGLH



H I V A T A L O S  É R T E S Í T Ő 	 • 	 2018.	évi	17.	szám	 1541

A felszámoló kötelezően foglalkoztatott közgazdásza: 
Izsákné Bíró Erika Zsófia 
Anyja neve: Juhász Gizella
Születési hely és idő: Csenger, 1962. 02. 17. 
Lakcím: 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 62. fszt. 2.
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony

A változásbejegyzés időpontja:
2018. március 20.

 22. Pre-Holding Felszámoló Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-993384, székhely: 1094 Budapest, Páva u. 8., 
névjegyzéki sorszám: 46.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

A felszámoló fióktelepe:
6722 Szeged, Kálvária sugárút 19. 

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

A felszámoló fióktelepe:
5900 Orosháza, Dózsa György u. 23.
 
A változásbejegyzés időpontja:
2018. február 26.

 23. Pre-Holding Felszámoló Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-993384, székhely: 1094 Budapest, Páva u. 8., 
névjegyzéki sorszám: 46.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Majkó Mariann
Anyja neve: Borók Erika
Születési hely és idő: Törökszentmiklós, 1983. 05. 13.
Lakcím: 1039 Budapest, Attila utca 60.
Elektronikus levelezési cím: majko.mariann @ preholding . hu
Foglalkoztatási jogviszony típusa: megbízás
Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: C50DRO

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Polgár Mariann
Anyja neve: Borók Erika  
Születési hely és idő: Törökszentmiklós, 1983. 05. 13.
Lakcím: 1048 Budapest, Intarzia u. 28. 2. em. 4.  
Elektronikus levelezési cím: polgar.mariann @ preholding . hu
Foglalkoztatási jogviszony típusa: megbízás
Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: C50DRO

A változásbejegyzés időpontja:
2018. április 3.
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 24. 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:

A felszámoló elektronikus értékesítési rendszerben használt pénzforgalmi számlaszáma és az azt vezető pénzforgalmi 
szolgáltató neve, székhelye:
Pénzforgalmi szolgáltató neve: Magyar Államkincstár
Pénzforgalmi szolgáltató székhelye: 1054 Budapest, Hold utca 4.
Pénzforgalmi számlaszám: 10032000-00287065-00000024

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

A felszámoló elektronikus értékesítési rendszerben használt pénzforgalmi számlaszáma és az azt vezető pénzforgalmi 
szolgáltató neve, székhelye:
Pénzforgalmi szolgáltató neve: MKB Bank Zrt.
Pénzforgalmi szolgáltató székhelye: 1051 Budapest, Váci utca 38.
Pénzforgalmi számlaszám: 10300002-10703996-49020044 

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (többletfoglalkoztatott):
Jákli Balázs
Anyja neve: Kővári Ágnes 
Születési hely és idő: Várpalota, 1983. 11. 29.
Lakcím: 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 16.
Elektronikus levelezési cím: jakli.balazs @ psfn . hu
Foglalkoztatási jogviszony típusa: munkaviszony

A változásbejegyzés időpontja:
2018. március 14.

 25. PSV-Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 02-09-081079, székhely: 7761 Kozármisleny, Március 15. tér 1., 
névjegyzéki sorszám: 58.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (kötelezően foglalkoztatott):
Bohli Krisztina
Lakhely: 7621 Pécs, Teréz u. 11–13.
Anyja neve: Reith Erzsébet  
Születési idő: 1974. 02. 14.
Elektronikus levelezési cím: drbohli @ gmail . com
Foglalkoztatási jogviszony: megbízás
Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: JAG35J

Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Martin Erika Ágnes
Lakhely:   7635 Pécs, Fogoly dűlő 2.
Anyja neve: Czippán Gizella
Születési hely és idő: Pécs III, 1959. 04. 24.
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony 
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Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Galgóczi-Németh Andrea
Lakhely: 9081 Győrújbarát, Imre u. 22.
Anyja neve: Pap Mária 
Születési hely és idő: Győr, 1977. 03. 13. 
Foglalkoztatási jogviszony: megbízás

Jogász (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Tóth Mária Erzsébet
Lakhely: 7623 Pécs, Huszár u. 6.
Anyja neve: Tapazdi Mária   
Születési hely és idő: Sellye, 1946. 08. 01.
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony

Jogász (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Révész Gabriella
Lakhely: 7621 Pécs, Király u. 23–25. 1/3.
Anyja neve: Török Emma Anna
Születési hely és idő: Pécs III, 1963. 03. 06. 
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Nagy Mária Margit 
Lakhely: 7623 Pécs, Mezőszél u. 12.
Anyja neve: Czigony Ilona  
Születési hely és idő: Komló, 1965. 07. 22. 
Elektronikus levelezési cím: drnagymaria @ psv-holding . hu
Foglalkoztatási jogviszony: tagi

Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Martin Erika Ágnes
Lakhely:   7635 Pécs, Fogoly dűlő 2.
Anyja neve: Czippán Gizella
Születési hely és idő: Pécs III, 1959. 04. 24.
Foglalkoztatási jogviszony: megbízás 

Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Mészáros Bernadett
Lakhely: 7629 Pécs, Pákolitz István u. 28. manzárd 3.
Anyja neve: Göndöcs Mária Eszter
Születési hely és idő: Zalaegerszeg, 1972. 11. 30. 
Foglalkoztatási jogviszony: tag

Jogász (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Tóth Mária Erzsébet
Lakhely: 7623 Pécs, Huszár u. 6.
Anyja neve: Tapazdi Mária   
Születési hely és idő: Sellye, 1946. 08. 01.
Foglalkoztatási jogviszony: tag
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Jogász (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Révész Gabriella
Lakhely: 7621 Pécs, Király u. 23–25. 1/3.
Anyja neve: Török Emma Anna
Születési hely és idő: Pécs III, 1963. 03. 06. 
Foglalkoztatási jogviszony: megbízás

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (többletfoglalkoztatott):
Bohli Krisztina
Lakhely: 7621 Pécs, Teréz u. 11–13.
Anyja neve: Reith Erzsébet  
Születési idő: 1974. 02. 14.
Elektronikus levelezési cím: drbohli @ gmail . com
Foglalkoztatási jogviszony: megbízás
Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: JAG35J

Közgazdász (többletfoglalkoztatott):
Galgóczi-Németh Andrea
Lakhely: 9081 Győrújbarát, Imre u. 22.
Anyja neve: Pap Mária 
Születési hely és idő: Győr, 1977. 03. 13. 
Foglalkoztatási jogviszony: megbízás

A változásbejegyzés időpontja:
2018. február 21.

 26. REAL-HOLDING Felszámoló, Vagyonkezelő, Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-738760, 
székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. 2. em. 6., ranghely: 154.)

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

A felszámoló levelezési címe:
5002 Szolnok, Pf. 134

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (kötelezően foglalkoztatott):
Kőszeri Ferenc
Lakcím: 2316 Tököl, Rakéta u. 41.
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony

Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Csák Csilla Bettina
Lakcím:1205 Budapest, Mártírok útja 34.
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony

Közgazdász (többletfoglalkoztatott):
Fórián Tamás
Lakcím: 1188 Budapest, Határ u. 9.
Foglalkoztatási jogviszony: megbízási

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

A felszámoló levelezési címe:
1365 Budapest, Pf. 661
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Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Fórián Tamás
Anyja neve: Molnár Katalin
Születési hely és idő: 1977. 05. 23.
Lakcím: 1188 Budapest, Határ u. 9.
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony

A változásbejegyzés időpontja:
2018. február 13.

A Magyar Munkáspárt 2017. évi pénzügyi kimutatása  
a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Ezer forintban
Bevételek

1. Tagdíjak 6 365
2. Központi költségvetésből származó támogatás 0
3. A párt országgyűlési képviselőcsoportjának nyújtott támogatás 0
4. Egyéb hozzájárulások, adományok 17 915

4.1. Jogi személyektől (nem pénzbeli juttatás) 728
4.1.1. Belföldiektől (500 ezer forint feletti hozzájárulás nevesítése)
4.1.2. Külföldiektől (100 ezer forint feletti hozzájárulás nevesítése)

4.2. Jogi személyeknek nem minősülő gazdasági társaságtól 0
4.2.1. Belföldiektől (500 ezer forint feletti hozzájárulás nevesítése)
4.2.2. Külföldiektől (100 ezer forint feletti hozzájárulás nevesítése)

4.3. Magánszemélyektől 17 187
4.3.1. Belföldiektől (500 ezer forint feletti hozzájárulás nevesítése)
4.3.2. Külföldiektől (100 ezer forint feletti hozzájárulás nevesítése)

5. A párt által alapított vállalat, korlátolt felelősségű társaság nyereségéből származó bevétel 0
6. Egyéb bevételek 450
Összes bevétel a gazdasági évben 24 730

Kiadások

1. Támogatás a párt országgyűlési képviselőcsoportja számára 0
2. Támogatás egyéb szervezeteknek 235
3. Vállalkozások alapítására fordított összeg 0
4. Működési kiadások 32 338
5. Eszközbeszerzések 1 612
6. Politikai tevékenység kiadásai 16 665
7. Egyéb kiadások 32
Összes kiadás a gazdasági évben 50 882

Budapest, 2018. április 13.

  Karacs Lajosné s. k.,
  gazdasági vezető
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A Budapesti Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása  
a Budapest VIII. kerület 2. számú 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) az Európai Unió valamely tagállamának, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más 

államnak az állampolgára vagy az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az  Európai Gazdasági 
Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállású személy,

2) nem áll a közügyektől eltiltás hatálya alatt,
3) olyan okleveles jogász szakképzettséggel rendelkezik, amely a jogi szakvizsga előfeltételének megfelel,
4) a jogi szakvizsgát letette,
5) legalább 3 éves közjegyzőhelyettesi gyakorlatot igazol (említett gyakorlatnak megfelel a legalább 3 éves bírói, 

ügyészi, ügyvédi, kamarai jogtanácsosi vagy közjegyzői működés; a  jogi szakvizsga megszerzését követően 
központi közigazgatási szervnél közigazgatási, illetve jogi szakvizsgához kötött munkakörben szerzett 
kormánytisztviselői, illetve köztisztviselői gyakorlat; a  jogi szakvizsga megszerzését követően szerzett 
alkotmánybírói, nemzetközi szervezetnél vagy az  Európai Unió valamely szervénél ítélkezési vagy 
az igazságszolgáltatással összefüggő tevékenységből eredő gyakorlat),

6) nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt,
7) az eljárás nyelvének az eljárás lefolytatásához szükséges mértékű ismeretét igazolta.

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.

Az eljárás nyelvének az eljárás lefolytatásához szükséges mértékű ismeretét a pályázatot meghirdető területi kamara 
elnöksége a pályázat elbírálása keretében vizsgálja.

A pályázatot a Budapesti Közjegyzői Kamara nevére és az alábbi címre kell benyújtani postai úton vagy személyesen:
1016 Budapest, Naphegy u. 33. II/5.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívás Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő 30. nap.
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A pályázathoz mellékelni kell a következőket:
1) Személyi igazolvány vagy személyazonosító igazolvány vagy 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 nem áll a közügyektől eltiltás hatálya alatt.
3) Egyetemi jogi végzettséget igazoló diploma hiteles másolata.
4) Jogi szakvizsga-bizonyítvány hiteles másolata.
5) A legalább  hároméves közjegyzőhelyettesi gyakorlat (illetve az  annak megfelelő legalább hároméves bírói, 

ügyészi, ügyvédi és jogtanácsosi vagy közjegyzői működés; a jogi szakvizsga megszerzését követően központi 
közigazgatási szervnél közigazgatási, illetve jogi szakvizsgához kötött munkakörben szerzett 
kormánytisztviselői, illetve köztisztviselői gyakorlat; a  jogi szakvizsga megszerzését követően szerzett 
alkotmánybírói, nemzetközi szervezetnél vagy az  Európai Unió valamely szervénél ítélkezési vagy 
az igazságszolgáltatással összefüggő tevékenységből eredő 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) A kinevezés esetére vállalt, az összeférhetetlenség megszüntetésére vonatkozó nyilatkozat (Kjtv. 7. §).
8) A kinevezés esetére vállalt, a vagyonnyilatkozat–tételi kötelezettség vállalását tartalmazó nyilatkozat.
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.
14) A  Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: MOKK) 11. számú iránymutatásának 2. számú 

melléklete szerinti kitöltött adatlap.

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

igazolására vonatkozó okirat, vagy annak hiteles másolata.
16) 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.

17) Középfokú vagy felsőfokú, illetve jogi szaknyelvi anyaggal bővített felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítvány hiteles 
másolata. Nyelvvizsgaként állami nyelvvizsga bizottság 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.

18) Nyelvi jogosítványt igazoló okirat hiteles másolata.
19) Szakfordító, illetve tolmács vizsga bizonyítvány vagy igazolvány hiteles másolata.
20) 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.

21) A  2013. február 15. napját megelőzően letett közjegyzőjelölti, közjegyzőhelyettesi vizsga, illetve 
a 2013. február 15. napját követően letett közjegyzői vizsga teljesítésének igazolása hiteles másolatban.

22) 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.

23) A  MOKK által szervezett és elismert tanfolyamokon végzett oktatói tevékenység igazolása. A  MOKK által 
szervezett és elismert tanfolyamon végzett oktatói tevékenységet a MOKK elnöke igazolja.
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24) 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.
25) 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.
26) A  pályázó országos kamarában végzett munkáját részletező írásbeli kérelmére a  pályázónak az  országos 

kamarában végzett munkájáról a MOKK elnöke ad részletes írásbeli értékelést.
27) 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 sorrendben, 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, valamint a  jelen pályázati felhívásban a  pályázathoz 
mellékletként  előírt követelmények 14)  pontjában megjelölt adatlapról tájékoztatást a  Budapesti Közjegyzői 
Kamarában lehet kérni.

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

A Fejér Megyei Kormányhivatal hirdetménye  
hatósági ellenőri igazolványokkal kapcsolatban

A Fejér Megyei Kormányhivatal közzéteszi, hogy az általa használt hatósági igazolványok tekintetében a következő 
hatósági ellenőri igazolványok kerültek végleges bevonásra: AA025817, AA036681, AA037002, AA038034, AA026609, 
AA036897, AA037374, AA038091, AA036723, AA036954, AA037903, AA038281, AA036715, AA066183, AA037986.
Az AA038315 sorszámú igazolvány elveszett.
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