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I. Utasítások

A honvédelmi miniszter 44/2018. (XII. 7.) HM utasítása  
a Honvédelmi Minisztérium fejezet Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszerről szóló  
80/2014. (XII. 5.) HM utasítás módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja, valamint a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, 
valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a következő utasítást adom ki:

1. §  A  Honvédelmi Minisztérium fejezet Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszerről szóló 80/2014. (XII. 5.) 
HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 3. §-a a következő 24. ponttal egészül ki:
[A HM KGIR alapvető rendeltetése, hogy a  szervezeti és vezetői szinteknek megfelelően kialakított jogosultsági rendszer 
alkalmazásával békeidőszakban szolgáltatásai révén – a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek 
teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Haktv.) által 
meghatározott adatkezelési célokon túlmenően, a  személyes adatok fogalmába nem tartozó adatok tekintetében –  
biztosítsa:]
„24. a mennyiségben és értékben nyilvántartott immateriális javak, tárgyi eszközök, ingatlanok és készletek analitikus 
nyilvántartását, a gazdasági eseményeket alátámasztó bizonylatok rendszerből történő előállítását.”

2. §  Az Ut. 4. §-a a következő j) ponttal egészül ki:
(A HM KGIR integrált információs rendszerként magában foglalja)
„j) a Logisztikai alrendszert.”

3. §  Az  Ut. 5.  § (10)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, valamint a  § a  következő (11)  bekezdéssel  
egészül ki:
„(10) A  Logisztikai alrendszer célja a  logisztikai gazdálkodással kapcsolatos beszerzési, nyilvántartási, értékesítési 
feladatok végrehajtásának, az  egységes törzsadatok létrehozásának és karbantartásának támogatása, valamint 
naprakész információk biztosítása a döntés-előkészítés folyamatában. Az alrendszer moduljai:
a) készletgazdálkodási modul,
b) eszközgazdálkodási modul,
c) értékesítési modul,
d) összetett eszközgazdálkodási, karbantartási modul,
e) kötelezettségvállalások, ellenjegyzés modul és
f ) logisztikai üzemeltetési modul.
(11) Az  (1)–(10)  bekezdésben meghatározott, HM KGIR által biztosított feladatok végrehajtása esetenként külső 
informatikai alkalmazás igénybevételével, támogatásával történik.”

4. §  Az Ut. 10. §-a a következő (12) és (13) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A Logisztikai alrendszer rendszergazdája a HVK Logisztikai Csoportfőnökség csoportfőnöke.
(13) A  Logisztikai alrendszer rendszergazdája szakterületére vonatkozóan, az  érintett modulgazdák bevonásával, 
belső rendelkezésben részletesen szabályozza a  magasabb szintű szabályozóban nem vagy nem teljeskörűen 
meghatározott feladatokat, különösen a HM KGIR
a) rendszerben feldolgozandó adatok, az azokat tartalmazó okmányok kezelését,
b) központi feldolgozásai végrehajtásának rendjét,
c) útmutatók és felhasználói kézikönyvek kiadásának eljárásrendjét.”
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5. §  Az Ut. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15.  § Az  MH Egészségügyi Központ az  analitikus vagyonnyilvántartását az  általa használt számviteli informatikai 
rendszerben vezeti. Az MH védelem-egészségügyi szaktechnikai eszközzel és szakanyagkészlettel történő ellátását 
a HM KGIR Logisztikai alrendszerében biztosítja a rendszer éles indulását követően.”

6. §  Az Ut. 18. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A HM KGIR Logisztikai alrendszerének éles indulásáig tartó időszakban az alrendszerben történő munkavégzés 
érdekében kiállított jogosultságigénylő adatlapokon a hozzáférést a HVK Logisztikai Csoportfőnökség csoportfőnöke 
engedélyezi.”

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 14/2018. (XII. 7.) ITM utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § 
(1) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő utasítást adom ki:

1. §  A  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 
XLIII.  törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdése alapján 2018. december 1. napjától 2020. november 30. 
napjáig Kucsák Lászlót a szakképzési rendszer fejlesztéséért felelős miniszteri biztossá nevezem ki.

2. § (1) A miniszteri biztos – megbízatásának keretei között – felel a feladatkörébe tartozó jogszabálytervezetek és vezetői 
döntések szakmai előkészítéséért és végrehajtásáért, összehangolja az  abban közreműködő szervezeti egységek 
munkáját, ellenőrzi a kiadott feladatok végrehajtását.

 (2) A miniszteri biztos tevékenységét a feladatköre szerint illetékes állami vezetőkkel szoros együttműködésben látja el.

3. § (1) A miniszteri biztos tevékenységéért díjazásra nem jogosult és – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – az állami 
vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 3. § (1) bekezdés 6. pontjában 
meghatározott juttatásokra jogosult.

 (2) A miniszteri biztos a Korm. r. 5. § (3) bekezdés b) pontja szerinti juttatás igénybevételére nem jogosult.

4. §  A miniszteri biztost tevékenysége ellátásában a Ksztv. 38. § (8) bekezdése szerinti titkárság nem segíti.

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

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter
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A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 4/2018. (XII. 7.) BVOP utasítása  
a büntetés-végrehajtási szervezet ügyeleti tevékenységéről és a jelentések rendjéről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23.  § (4)  bekezdés c)  pontja alapján – figyelemmel a  Belügyminisztérium és 
a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek ügyeleti szolgálatai által teljesítendő tájékoztatási kötelezettség rendjéről, valamint 
a Kormányügyelet működéséről szóló 33/2011. (XII. 2.) BM utasításra – a büntetés-végrehajtási szervek ügyeleti tevékenységének 
és az események jelentési rendjének egységes szabályozása érdekében az alábbi utasítást adom ki:

I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. Az utasítás hatálya kiterjed:
a) a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára (a továbbiakban: BVOP),
b) a büntetés-végrehajtási intézetekre (a továbbiakban: bv. intézet) és intézményekre, továbbá a fogvatartottak 

kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaságokra (a továbbiakban együtt: bv. szerv).

 2. Az utasítás alkalmazásában:
a) állandó ügyeleti szolgálat: a jelentési kötelezettség rendjét teljesítő, a rendkívüli eseményekkel összefüggésben 

az  elsődleges intézkedések megtétele érdekében intézkedő, továbbá a  büntetés-végrehajtás folyamatos 
feladatellátását a nap 24 órájában biztosító szolgálat;

b) BVOP főügyelete: a  Biztonsági Szolgálat Ügyeleti és Védelmi Osztálya által működtetett állandó ügyeleti 
szolgálat;

c) csoport: legalább három főből álló, egységes akaratelhatározással fellépő személyek köre;
d) egyéb szigorú számadású nyomtatvány: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján a szigorú számadási 

kötelezettség alá tartozó bizonylat, nyomtatvány;
e) esemény: a  fogvatartás biztonságát súlyosan sértő vagy veszélyeztető, külön intézkedések bevezetését 

szükségessé tevő, továbbá a bv. szerv biztonsága és működtetése szempontjából fontosnak tartott történés;
f ) fogvatartott: a  büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény szerint elítélt és az egyéb jogcímen fogva tartott személy;
g) folyamatos ügyeleti tevékenység: az  események megakadályozását, megszakítását, felszámolását segítő, 

továbbá a bv. szervre háruló jelentési kötelezettség teljesítését biztosító kötelezettség;
h) halál bekövetkezése, egészségügyi állapotra, sérülésre vonatkozó minősítés: elsődleges vélemény alapján vagy 

orvos által megállapított állapot;
i) kiemelkedő fontosságú események: 1. melléklet I. táblázatában nevesített események;
j) kiemelt figyelmet igénylő fogvatartott: a bűncselekmény jellege, elkövetési módja, a fogvatartott előélete, a bv. 

szervben tanúsított magatartása, veszélyeztetettsége miatt ebbe a kategóriába sorolt, valamint az országos 
írott vagy elektronikus sajtóban nevesített – a BVOP Biztonsági Szolgálat által meghatározott központi listán 
feltüntetett – fogvatartott;

k) részben vagy egészben működésképtelenné, használhatatlanná tétel: az eszköz, berendezés, adathordozó, illetve 
számítógépes program rendeltetésszerű használhatósága, működtetése ellen irányuló szándékos vagy 
gondatlan cselekmény;

l) súlyos munkabaleset: a  munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 87.  § 3.  pontjában meghatározott 
esetek;

m) súlyos sérülés: orvos által megállapítottan 8 napon túl gyógyuló időtartamú sérülés;
n) szolgálati jármű: a bv. szerv tulajdonában vagy használatában lévő közúti szállító- vagy vontatóeszköz, önjáró 

vagy vontatott munkagép;
o) tömeg: egységes akaratelhatározással fellépő vagy vétlenül az  esemény részesévé váló, tíz főt meghaladó 

létszámú személyek köre;
p) vezető ügyeleti szolgálat: a  BVOP-n működtetett, készenléti jellegű, egyszemélyi szolgálat, amelyet a  BVOP 

állományába tartozó kijelölt szolgálatvezető vagy főosztályvezető külön meghatározottak szerint lát el.
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II. fejezet
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

1. Ügyeleti tevékenységi rendszer

 3. A szolgálati feladatok maradéktalan végrehajtása érdekében állandó ügyeleti szolgálatot kell működtetni a BVOP-n, 
valamennyi bv. intézetnél, valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben és a Büntetés-végrehajtás 
Központi Kórházában.

 4. A 3.  pontban meghatározottakon kívül az  országos parancsnok engedélyezheti ügyeleti szolgálat létrehozását, 
amelyre az utasítás rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell.

 5. Az állandó ügyeleti szolgálatot működtető bv. intézet vezetője határozza meg az  ügyeleti szolgálatot ellátók által 
a hivatali munkaidőn kívül gyakorolható jogköröket és a foganatosítható elsődleges intézkedéseket.

 6. Szükség esetén az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese (a továbbiakban: OPBFH), bv. intézet 
vonatkozásában annak vezetője a  feladattal érintett szakterületről megerősítő erőt rendelhet be, vagy meglévő 
szolgálatból csoportosíthat át az ügyeleti szolgálatokra.

 7. Készenlétbe helyezés és különleges jogrend kihirdetése esetén a BVOP főügyeletét és a bv. intézet állandó ügyeleti 
szolgálatát az  OPBFH utasításának megfelelően meg kell erősíteni, indokolt esetben az  OPBFH vagy az  igazgató 
rendelkezésére a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központjában ideiglenes 
ügyeleti szolgálatot kell létrehozni.

 8. A büntetés-végrehajtási szervezet ügyeleti tevékenységi rendszeréhez kötődő feladatokat a vezető ügyeleti szolgálat, 
a BVOP főügyelete, továbbá a bv. intézet állandó ügyeleti szolgálatai látják el.

 9. A BVOP főügyelete, valamint a bv. intézet állandó ügyeleti szolgálata váltásos időrendszer szerint látja el feladatait.

 10. Az állandó ügyeleti szolgálat személyi állománya részére a szolgálatellátás során az egyenruha viselése kötelező.

 11. Az állandó ügyeleti szolgálat személyi állománya a szolgálat ellátása során a rendszeresített kényszerítő eszközöket és 
lőfegyvert az arra kijelölt helyen köteles tárolni.

2. Szakmai irányítás

 12. Az országos parancsnok az  ügyeleti tevékenység szakmai irányítását hivatali időben a  BVOP Biztonsági Szolgálat 
vezetője, hivatali időn kívül a BVOP-n szolgálatot teljesítő főügyeletes (a továbbiakban: főügyeletes) útján látja el.

 13. A bv. intézet vezetője az ügyeleti tevékenység szakmai irányítását hivatali időben a biztonsági szakterület vezetője, 
hivatali időn kívül a  szolgálatban lévő biztonsági tiszt, az  Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben és 
a Büntetés-végrehajtás Központi Kórházában a biztonsági főfelügyelő útján látja el.

 14. A bv. intézet ügyeleti szolgálatát közvetlenül a  szolgálatban lévő biztonsági tiszt, az  Igazságügyi Megfigyelő és 
Elmegyógyító Intézetben és a Büntetés-végrehajtás Központi Kórházában a biztonsági főfelügyelő irányítja.

3. A vezető ügyeletes jogállása

 15. Az országos parancsnok jóváhagyásával vezető ügyeleti szolgálat teljesítésére kijelölt (a továbbiakban: vezető 
ügyeletes), BVOP állományába tartozó szolgálatvezető vagy főosztályvezető felelős a  bv. szervnél bekövetkezett 
– az 1. mellékletben a jelentés fogadójaként külön megjelölt vagy az OPBFH, illetve az országos parancsnok gazdasági 
és informatikai helyettese (a továbbiakban: OPGIH) által aktuálisan meghatározott – eseményekhez kötődő kivizsgálási 
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feladatok szakszerű és hatékony végrehajtásának koordinálásáért, a  BVOP vezetőinek folyamatos tájékoztatásáért, 
valamint a szükséges jelentések elkészítéséért.

 16. A vezető ügyeletes jogosult
a) indokolt esetben, hivatali munkaidőn kívül, az  esemény kivizsgálásában érintett személyi állomány részére 

– beleértve a bv. szerv intézkedő vezetőjét és a főügyeletest is – utasítást adni, feladatot meghatározni,
b) az eseményhez kötődő szolgálati feladat végrehajtására a  személyi állomány bármely tagját berendelni, 

berendeltetni,
c) a bv. szerv részéről tett jelentésekkel kapcsolatban kiegészítő információkat kérni,
d) tájékoztatni és szükség szerint együttműködésre felkérni a társszervek vezetőit.

 17. A vezető ügyeletes köteles
a) hivatali munkaidőn kívül intézkedésre alkalmas és szolgálatképes állapotban a  folyamatos elérhetőségét 

biztosítani,
b) saját elhatározásra vagy elöljárói utasításra az  esemény helyszínén és/vagy szolgálati helyén szolgálatot 

teljesíteni,
c) az eseményről, valamint az  azzal összefüggésben megtett intézkedéseiről az  országos parancsnoknak és 

illetékes helyettesének – az általuk meghatározott formában és módon – jelentést tenni.

4. A főügyeletes jogállása

 18. A főügyeletes részére feladatot az  országos parancsnok és helyettesei, a  vezető ügyeletes, a  Biztonsági Szolgálat 
vezetője, főosztályvezetői és osztályvezetői határozhatnak meg.

 19. A főügyeletes köteles
a) fogadni és rögzíteni a  bv. szerv által jelentett eseményeket, információkat, adatokat, minden lényeges 

körülményt, a  megtett intézkedéseket, az  eseményekkel kapcsolatos jelentéseket elemezni, értékelni, 
szükségszerűen módosítani, indokolt esetben az  események felszámolásával, kivizsgálásával kapcsolatosan 
szakmai iránymutatást adni,

b) az 1. mellékletben meghatározott rend szerinti (további) jelentéseket megtenni,
c) a bv. szerv, a társ rendvédelmi szervek (fő)ügyeleteivel való kapcsolattartásra, valamint a Belügyminisztérium 

és a  belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek ügyeleti szolgálatai által teljesítendő tájékoztatási 
kötelezettség rendjéről, valamint a Kormányügyelet működéséről szóló 33/2011. (XII. 2.) BM utasítás alapján 
a BM Ügyelete, valamint a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemező Központ kijelölt szervezeti egysége 
felé jelentést tenni,

d) folyamatosan figyelemmel kísérni a Marathon Terra és az elektronikus távfelügyeleti rendszert,
e) végrehajtani a  készenlétbe helyezéssel összefüggő, illetve a  különleges jogrend kihirdetése esetén 

meghatározott feladatokat,
f ) a bv. szerv működésével összefüggésben tudomására jutott panaszügyekben felvilágosítást adni, a felmerülő 

szükséges intézkedéseket megtenni,
g) a tudomására jutott, bv. szerv rendjét, a  fogvatartás biztonságát veszélyeztető körülmények esetén 

az intézkedés alapjául szolgáló információkról az érintett bv. szervet, illetve szükség szerint a társ rendvédelmi 
szervet értesíteni.

 20. A főügyeletes jogosult
a) a bv. szervtől beérkező jelentésekkel összefüggésben további információkat kérni, annak teljesítését 

határidőhöz kötni,
b) a bv. szerv által jelentett események minősítését, kategorizálását felülbírálni,
c) a bv. szervtől eseti adatszolgáltatást kérni,
d) az országos parancsnok utasítása alapján a  bv. szerv értesítését és készenlétbe helyezését, a  személyi 

állományi tagok és eszközök átcsoportosítását elrendelni,
e) bármilyen elemzést, értékelést igénylő eseményről a parancsnoki kivizsgálási jelentést bekérni,
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f ) indokolt esetben a  bekövetkezett eseménnyel, illetve soron kívüli adatszolgáltatás meghatározásával 
összefüggésben az érintett bv. szerv vezetőjével konzultálni, soron kívüli intézkedését kérni.

5. A bv. intézet állandó ügyeleti szolgálatainak jogállása

 21. A szolgálatellátás érdekében a  fogvatartottak elhelyezésére kijelölt bv. intézetben folyamatos ügyeleti 
tevékenységet kell végezni. A bv. intézet ügyeleti tevékenységi feladatait a biztonsági osztály hajtja végre.

 22. A bv. intézet biztonsági osztálya az állandó ügyeleti tevékenysége során köteles
a) a bv. szerv rendjét, a  fogvatartás biztonságát veszélyeztető körülmények, események bekövetkezését 

megelőzni, illetve a  bekövetkezetteket – egyes esetekben a  rendelkezésre álló tervekben meghatározottak 
szerint, a személyi állományi létszám és az eszközök összehangolt irányításával – hatékonyan felszámolni,

b) hivatali munkaidőn kívüli időpontban az  1.  mellékletben meghatározott eseményekről – beleértve 
a  fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaságok területén, valamint 
tevékenységük során bekövetkezőket is – a főügyeletes részére jelentést tenni,

c) a vezető ügyeletes és a főügyeletes utasításait végrehajtani,
d) az elektronikus távfelügyeleti rendszer felügyeletét ellátni, a Marathon Terra rendszer üzeneteit folyamatosan 

figyelemmel kísérni,
e) a bv. szerv vezetőjének utasítása alapján a  bv. szerv személyi állományára kiterjedő értesítéssel, továbbá 

különleges jogrendi működéssel összefüggő feladatokat végrehajtani.

6. Jelentési rend

 23. A jelentési kötelezettség körébe tartozó eseményeket, valamint a  jelentés megtételének határidejével szemben 
támasztott követelményeket az 1. melléklet tartalmazza.

 24. A bv. szerv személyi állományának tagjai az  1.  mellékletben nevesített események bekövetkezésének közvetlen 
veszélyéről, illetve bekövetkezéséről – az  észlelést, tudomásra jutást, valamint a  hatáskörükbe tartozó és 
halaszthatatlan intézkedések megtételét követően – a közvetlen szolgálati elöljárójuknak haladéktalanul kötelesek 
jelentést tenni.

 25. Az eseményekről a  jelentéseket az  1.  mellékletben meghatározott rend szerint kell megtenni. Az  országos 
parancsnoknak a bv. szerv vezetője köteles jelentést tenni, kivéve, ha szabadság, betegség, külföldi szakmai út miatt 
távol tartózkodik. Ebben az  esetben a  szervezetszerű helyettese vagy – annak hiányában – a  helyettesítésével 
megbízott osztályvezető jelent.

 26. A belügyminiszternek és a közbiztonsági főigazgatónak az országos parancsnok tesz jelentést.

 27. A bv. szerv vezetőjének az  eseményekről, a  fogvatartás rendjét, a  bv. szerv biztonságát veszélyeztető, megzavaró 
események megelőzése, megszakítása, felszámolása érdekében tett, halaszthatatlan intézkedések megtételét 
követően – eltérő utasítás hiányában – az  1.  mellékletben jelentési határidőként megjelölt időtartamon belül kell 
szóban, valamint írásban jelentést tenni.

 28. A kiemelkedő fontosságú eseményekről a  bv. szerv vezetője a  halaszthatatlanul sürgős intézkedések megtételét 
követően azonnal – a 2. mellékletben meghatározottak szerinti tartalommal – az országos parancsnoknak köteles 
előzetes, tényszerű szóbeli jelentést tenni. Ezzel egyidőben a bv. szerv vezetőjének szervezetszerű helyettese vagy 
a  helyettesítésével megbízott vezető – eltérő utasítás hiányában – az  előzetes jelentést az  országos parancsnok 
illetékes helyettesének köteles megtenni. A  további jelentési kötelezettség teljesítése az  országos parancsnok, 
valamint illetékes helyettesének utasítása szerint történik.



5362	 H I V ATA L O S 	 É R T E S Í T Ő 	 • 	 2018.	évi	66.	szám	

 29. Abban az  esetben, ha az  országos parancsnok akadályoztatva van, úgy a  jelentést a  helyettesítési rendnek 
megfelelően  a  bv. szerv vezetője köteles az  OPBFH, az  OPGIH, akadályoztatásuk esetén a  vezető ügyeletes és 
az esemény kapcsán érintett szakterületi vezető felé megtenni.

 30. A jelentésre kötelezett – az  1.  mellékletben megjelölt esemény bekövetkezési körülményeit, a  megtett és 
bevezetendő intézkedéseket részleteiben ismerő – személy (hivatali munkaidőben a bv. szerv illetékes szakterületének 
vezetője) a főügyeletes felé a bv. szerv vezetője által az országos parancsnok illetékes helyettesének tett jelentésével 
egyidejűleg, egyéb esemény esetén anélkül köteles jelentést tenni.

 31. A jelentésre kötelezett személy az  esemény felszámolását követően, a  főügyeletes külön utasítására, az  általa 
meghatározott tartalommal – a  bv. szerv részére előírt írásbeli jelentési kötelezettség teljesítésén kívül – 
a legrövidebb időn belül köteles tényszerű, írásbeli tájékoztató jelentést tenni.

 32. Az 1. mellékletben külön megjelölt eseményekről részletes parancsnoki kivizsgálási jelentést kell készíteni, melyet 
az országos parancsnoknak címezve a Biztonsági Szolgálat vezetője részére az esemény bekövetkezésétől számított 
24 órán belül kell felterjeszteni az integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelési rendszeren keresztül. 
A jelentést a BVOP főügyelete részére elektronikus formában is meg kell küldeni.

 33. A beérkezett jelentések nyilvántartása, véleményezése, kezelése, jelentések megtétele – az  érintett szakterülettel 
együttműködésben – a Biztonsági Szolgálat feladata.

 34. A BVOP szervezeti elemeinek vezetői az  1.  mellékletben megjelölt, az  alárendeltségükbe tartozó beosztottakkal, 
továbbá a szervezeti elem működésével kapcsolatos eseményekről a közvetlen szolgálati elöljárójuknak kötelesek 
jelentést tenni, továbbá a főügyeletest, valamint hivatali időn kívül az 1. mellékletben a jelentés fogadójaként külön 
megjelölt esetekben a vezető ügyeletest tájékoztatni. Ezt követően a vezető ügyeletes utasításai szerint kell eljárni.

 35. Az 1. melléklet 23. és 51. sorszám szerinti tervezett ellenőrzésről való tudomásszerzést követően a jelentést szóban 
haladéktalanul meg kell tenni. Az írásbeli jelentéssel szemben támasztott minimum követelmény, hogy tartalmazza
a) az ellenőrző, szakmai látogató nevét, beosztását (munkakörét),
b) az érkezés időpontját, célját,
c) az ellenőrzés, szakmai látogatás eseményeit (ki fogadta, mit tekintett meg, kivel/kikkel milyen körülmények 

között folytatott beszélgetést, kire irányulóan végzett vizsgálatot stb.),
d) a tett észrevételeket, megállapításokat, a bv. szerv vezetőjének címzett felkéréseket,
e) a távozás időpontját.

 36. A fogvatartott és a  személyi állomány egészségügyi állapotát is érintő jelentéstétel esetén a  személyes adatokra 
vonatkozó adatvédelmi és adatbiztonsági szabályok szerint kell eljárni.

 37. A főügyeletes részére történő jelentés teljesítése a  jogszabályokban és más belső szabályozó eszközökben 
meghatározott szóbeli és írásbeli jelentési, tájékoztatási kötelezettséget nem korlátozza és nem váltja ki.

 38. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényben meghatározott katonák, valamint a  magyar büntetőjog 
hatálya alá tartozó szövetséges fegyveres erő tagjainak elhelyezésére szolgáló részleg vonatkozásában, továbbá 
a  személyi állomány tagjai által – szolgálati feladataival összefüggésben – elkövetett cselekmények parancsnoki 
kivizsgálását követően, annak eredményétől függően, bűncselekmény gyanúja esetén parancsnoki nyomozást kell 
elrendelni, vagy feljelentést kell tenni.

 39. Abban az  esetben, ha az  esemény vizsgálata elhúzódik, minősítése, jellege megváltozik, továbbá új adat vagy 
bizonyíték merül fel, az  országos parancsnok (illetve a  jelentést telefonon fogadó személy, vezető ügyeletes) által 
meghatározott határidőn belül és módon kiegészítő jelentést kell tenni.

 40. Amennyiben az esemény jellege, minősítése az 1. mellékletben rögzített határidőn belül teljes pontossággal nem 
állapítható meg, az a jelentéstételnek nem lehet akadálya.
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 41. A minisztériumi vezetők, az  országos parancsnok vagy helyettesei jelenlétében megrendezett szervezeti 
eseményekről a bv. szerv és a BVOP Hivatal Koordinációs Főosztálya a főügyeletest a végrehajtást megelőző napon 
szóban, valamint a lebonyolítást követően szóban, majd 18 óráig írásban tájékoztatja.

 42. A főügyeletes a  szolgálata alatt történt eseményekről az  1.  mellékletben meghatározottak, továbbá 
a  jogszabályokban,  belső szabályozó eszközökben rögzítettek szerint köteles jelentést tenni, továbbá valamennyi, 
részére jelentett eseményről szöveges üzenetet küldeni az országos parancsnok és helyettesei, valamint az érintett 
szolgálatok, illetve főosztályok vezetői részére. Az esemény jellegétől függetlenül a jelentett eseményekről szöveges 
üzenetet kell küldeni továbbá a  Hivatal, a  Biztonsági Szolgálat, a  Humán Szolgálat, az  Ellenőrzési Szolgálat, 
a  Fogvatartási Ügyek Szolgálata, a  Kommunikációs Főosztály, a  Biztonsági Szolgálat Ügyeleti és Védelmi Osztálya, 
a Nemzeti Védelmi Szolgálat Büntetés-végrehajtási Főosztálya vezetőjének, valamint a BVOP sajtószóvivőjének.

 43. A főügyeletesnek szóló kiegészítő írásbeli vagy szóbeli jelentésben meg kell jelölni az esemény szóbeli és írásbeli 
jelentésének időpontját, megnevezését, a  jelentést korábban fogadó főügyeletes és a  jelentést adó személyi 
állományú tag nevét és rendfokozatát is.

 44. A főügyeletes a  bv. szerv állandó ügyeleti szolgálata részére rendszeresen, vagy eseti jelleggel meghatározhat 
jelentési kötelezettséget, melyeket a bv. szerv határidőre köteles teljesíteni.

7. A főügyeletes jelentése

 45. A főügyeletes a bv. szerv által jelentett eseményeket – szolgálatteljesítése kezdőnapjának 0 órájától 24 órájáig terjedő 
időszakára vonatkoztatva – a  szolgálatteljesítés másnapján 3 óráig köteles összegezni, arról jelentést készíteni. 
Hétvége és munkaszüneti nap esetén a jelentés az utolsó munkanap 0 órájától az első munkanapot megelőző nap 
24 órájáig bekövetkezett eseményeket tartalmazza.

 46. A főügyeletes a jelentését személyes adatokat tartalmazó és korlátozott adattartalommal is köteles elkészíteni.

 47. A főügyeletes a  korlátozott adattartalommal készült jelentést valamennyi bv. szerv vezetője részére köteles 
megküldeni.

 48. A korlátozott adattartalommal készült jelentést a főügyeletes minden munkanap az intranet hálózat ht tp:/ /int ranet/
nap ijelentesek/For ms/All Items.as px elérési útra, az OPBFH jóváhagyását követően köteles feltölteni.

 49. A rendkívüli események lényegi tartalmát a főügyeletes jelentésében meg kell jeleníteni.

 50. A főügyeletes által készített jelentésben megjelenítendő események körét a Biztonsági Szolgálat vezetője határozza 
meg.

 51. A bv. szervnek a  jelentésre kötelezett eseményeket a  3.  melléklet szerinti okmányban nyilván kell tartani, amely 
naplót helyben kell elkészíteni és kiadni, és az ügykezelési szabályoknak megfelelően iktatni, illetve megőrizni.

 52. A bv. szerv vezetője az  utasításban meghatározottakon kívül a  saját megítélése szerint fontosnak tartott, 
a  mindennapitól eltérő, a  média érdeklődését kiváltó eseményekről is köteles jelentés tenni az  országos 
parancsnoknak,  valamint a  helyettesítésével megbízott vezető az  országos parancsnok illetékes helyettesének, 
valamint – a jelentésre kötelezett személyen keresztül – a főügyeletesnek.

8. A BVOP főügyeletén és az állandó ügyeleti szolgálaton használt nyilvántartások

 53. A BVOP főügyeletén és az állandó ügyeleti szolgálaton az alábbi okmányokat kell vezetni:
a) ügyeleti napló és nyilvántartások,
b) szolgálatátadás és ahhoz tartozó átadási jegyzék,
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c) ügyeleti statisztikák,
d) ellenőrzési napló,
e) fegyverzeti szakanyagok nyilvántartására szolgáló napló.

III. fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 54. Ez az utasítás 2019. január 1-jén lép hatályba.

 55. A bv. szerv vezetője az események jelentésével kapcsolatosan kiadott helyi intézkedések, őr- és szolgálati utasítások, 
munkaköri leírások, továbbá a munkaköri leírások biztonsági mellékleteinek felülvizsgálatát és azok jelentési renddel 
összefüggően szükséges módosítását az utasítás hatálybalépését követő 30 napon belül köteles elvégezni.

 56. Hatályát veszti a büntetés-végrehajtási szervezet ügyeleti tevékenységéről és az események jelentési rendjéről szóló 
3/2016. (XII. 7.) BVOP utasítás.

  Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy s. k.,
  országos parancsnok

1. melléklet a 4/2018. (XII. 7.) BVOP utasításhoz

I. táblázat
A fogvatartás rendje, biztonsága, a bv. szerv működése szempontjából kiemelkedő fontosságú események

Az esemény jelentéstétel 

(értesítés) 

formája

jelentést (értesítést)
jelentéstétel (értesítés) formája, 

határidejesorszáma megnevezése tevő fogadó

1

terrorcselekmény, valamint annak 
elkövetésével való fenyegetés, 

terrorcselekmény kísérlete, előkészülete, 
felszámolása, illetve fogvatartott által  

a bv. szerv területén tartózkodó bármely 
személy túszul ejtése

szóban

PK OP
azonnal

PKH OPBFH

JKSZ

FŐÜGY
OPBFH-nek tett 

jelentéssel egyidejűleg

VEZ ÜGY 
OPBFH-nek tett jelentést 

követően azonnal

írásban PK OP 24 órán belül

2

fogolyszökés, annak kísérlete, előkészülete,  
az azt elkövető szökevény elfogása, 

befogadása, kényszergyógykezelt, ideiglenes 
kényszer-gyógykezelt, illetve elzárást töltő 

személy engedély nélküli eltávozása, elfogása, 
befogadása

szóban

PK OP
azonnal

PKH OPBFH

JKSZ

FŐÜGY
OPBFH-nek tett 

jelentéssel egyidejűleg

VEZ ÜGY 
OPBFH-nek tett jelentést 

követően azonnal

írásban PK OP 24 órán belül

3

fogolyzendülés, valamint annak kísérlete, 
előkészülete, felszámolása, valamint a bv. szerv 

területén bármely helyiség, illetve terület 
fogvatartott általi eltorlaszolása, elzárása,  

a cselekmény felszámolása

szóban

PK OP
azonnal

PKH OPBFH

JKSZ

FŐÜGY
OPBFH-nek tett 

jelentéssel egyidejűleg

VEZ ÜGY
OPBFH-nek tett jelentést 

követően azonnal

írásban PK OP 24 órán belül
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Az esemény jelentéstétel 

(értesítés) 

formája

jelentést (értesítést)
jelentéstétel (értesítés) formája, 

határidejesorszáma megnevezése tevő fogadó

4

fogvatartott által elkövetett bűncselekmény 
gyanúja, amely halált vagy életveszélyes 

állapotot idézett elő, illetve a sértett súlyos 
egészségkárosodásához vagy maradandó 

fogyatékosságához vezetett

szóban

PK OP
azonnal

PKH OPBFH

JKSZ

FŐÜGY
OPBFH-nek tett 

jelentéssel egyidejűleg

VEZ ÜGY 
OPBFH-nek tett jelentést 

követően azonnal

írásban PK OP 24 órán belül

5 fogvatartott öngyilkossága
szóban

PK OP
azonnal

PKH OPBFH

JKSZ

FŐÜGY
OPBFH-nek tett 

jelentéssel egyidejűleg

VEZ ÜGY 
OPBFH-nek tett jelentést 

követően azonnal

írásban PK OP 24 órán belül

6
a személyi állomány tagjának őrizetbe vétele, 

előzetes letartóztatásba helyezése

szóban

PK OP
azonnal

PKH OPBFH

JKSZ FŐÜGY
OPBFH-nek tett 

jelentéssel egyidejűleg

írásban PK OP 24 órán belül

7

kényszerítő eszköz alkalmazása, ha az halált 
vagy súlyos sérülést okozott, illetve 

életveszélyes állapotot idézett elő, továbbá,  
ha – az egészségügyi következményektől 

függetlenül – civil személlyel szemben 
alkalmazták

szóban

PK OP
azonnal

PKH OPBFH

JKSZ

FŐÜGY
OPBFH-nek tett 

jelentéssel egyidejűleg

VEZ ÜGY 
OPBFH-nek tett jelentést 

követően azonnal

írásban PK OP 24 órán belül

8
lőfegyverhasználat, figyelmeztető, riasztó vagy 

egyéb szándékosan leadott lövés

szóban

PK OP
azonnal

PKH OPBFH

JKSZ

FŐÜGY
OPBFH-nek tett 

jelentéssel egyidejűleg

VEZ ÜGY 
OPBFH-nek tett jelentést 

követően azonnal

írásban PK OP 24 órán belül

9

a bv. szerv, illetve fogvatartott szállítását végző 
jármű ellen intézett támadás vagy annak 

közvetlen veszélye, illetve a feladat-végrehajtás 
szándékos akadályozása

szóban

PK OP
azonnal

PKH OPBFH

JKSZ

FŐÜGY
OPBFH-nek tett 

jelentéssel egyidejűleg

VEZ ÜGY 
OPBFH-nek tett jelentést 

követően azonnal

írásban PK OP 24 órán belül
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Az esemény jelentéstétel 

(értesítés) 

formája

jelentést (értesítést)
jelentéstétel (értesítés) formája, 

határidejesorszáma megnevezése tevő fogadó

10

az előállítás helye, illetőleg a bv. szerv és 
annak közvetlen közelében lévő épület ellen 
intézett támadás vagy fenyegetés, valamint 

annak közvetlen veszélye, illetve ezek 
biztonságát súlyosan veszélyeztető egyéb 

esemény, körülmény

szóban

PK OP
azonnal

PKH OPBFH

JKSZ

FŐÜGY
OPBFH-nek tett 

jelentéssel egyidejűleg

VEZ ÜGY 
OPBFH-nek tett jelentést 

követően azonnal

írásban PK OP 24 órán belül

11
a bv. szerv tulajdonában lévő, valamint  

a bv. szerv területén tárolt lőfegyver 
elvesztése, eltulajdonítása, előtalálása

szóban

PK OP
azonnal

PKH OPBFH

JKSZ

FŐÜGY
OPBFH-nek tett 

jelentéssel egyidejűleg

VEZ ÜGY 
OPBFH-nek tett jelentést 

követően azonnal

írásban PK OP 24 órán belül

12

személyi állomány tagjának elhalálozása, 
eltűnése, előkerülése, öngyilkossági 

kísérlete, valamint közúti baleset részesévé 
válása, amennyiben a balesetben érintettek 

valamelyike elhalálozott, vagy súlyos 
sérülést szenvedett

szóban

PK OP
azonnal

PKH OPBFH

JKSZ FŐÜGY
OPBFH-nek tett 

jelentéssel egyidejűleg

írásban PK OP 24 órán belül

13

személyi állomány tagjának sérelmére 
egyenes szándékkal, testet ért fizikai 

ráhatással elkövetett hivatalos személy elleni 
erőszak, illetve, ha az eset során a személyi 

állomány tagja sérülést szenvedett

szóban

PK OP
azonnal

PKH OPBFH

JKSZ FŐÜGY
OPBFH-nek tett 

jelentéssel egyidejűleg

írásban PK OP 24 órán belül

14
a személyi állomány tagja által elkövetett 

bűncselekmény megalapozott gyanúja

szóban

PK OP
azonnal

PKH OPBFH

JKSZ FŐÜGY
OPBFH-nek tett 

jelentéssel egyidejűleg

írásban PK OP 24 órán belül

15

fogvatartott öngyilkossági kísérlete, 
szándékos önkárosítása, amely életveszélyes 

állapotot idézett elő, illetőleg súlyos 
egészségkárosodásához vagy maradandó 

fogyatékosságához vezethet

szóban

PK OP
azonnal

PKH OPBFH

JKSZ

FŐÜGY
OPBFH-nek tett 

jelentéssel egyidejűleg

VEZ ÜGY 
OPBFH-nek tett jelentést 

követően azonnal

írásban PK OP 24 órán belül

16

fogvatartottak csoportos, illetve tömeges 
utasítás-, munka- vagy étkezés-

megtagadása, valamint a bv. szerv által 
biztosított élelem felvételének feltételhez 

kötése

szóban

PK OP
azonnal

PKH OPBFH

JKSZ

FŐÜGY
OPBFH-nek tett 

jelentéssel egyidejűleg

VEZ ÜGY 
OPBFH-nek tett jelentést 

követően azonnal

írásban PK OP 24 órán belül
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Az esemény jelentéstétel 

(értesítés) 

formája

jelentést (értesítést)
jelentéstétel (értesítés) formája, 

határidejesorszáma megnevezése tevő fogadó

17

szolgálati jármű eltulajdonítása, balesete, ha 
az halált vagy személyi sérülést, illetve 

legalább 1 000 000 Ft értékű kárt okozott, 
vagy ha a gépjármű megkülönböztető jelzés 

használata mellett közlekedett

szóban

PK OP
azonnal

PKH

OPBFH

OPGIH
OPBFH-nek tett jelentést 

követően azonnal

JKSZ

FŐÜGY
OPGIH-nek tett 

jelentéssel egyidejűleg

VEZ ÜGY 
OPBFH-nek tett jelentést 

követően azonnal

írásban PK OP 24 órán belül

18

a bv. szerv területén vagy járműveiben 
keletkezett robbanás, illetve amennyiben 

tűz vagy elemi csapás 8 napon túl gyógyuló 
személyi sérülést vagy legalább 1 000 000 Ft 

értékű kárt okozott, illetve, ha azok 
közvetlen veszélye fennáll, valamint 

közveszéllyel (pl. robbantással) fenyegetés, 
ha az a szolgálat ellátását, a bv. szerv 

rendeltetésszerű működését súlyosan 
veszélyezteti

szóban

PK OP
azonnal

PKH

OPBFH

OPGIH
OPBFH-nek tett jelentést 

követően azonnal

JKSZ FŐÜGY
OPGIH-nek tett 

jelentéssel egyidejűleg

írásban PK OP 24 órán belül

19
minősített jelzéssel ellátott ügyirat vagy 

adathordozó elvesztése, megsemmisülése, 
előtalálása

szóban

PK OP
azonnal

PKH OPBFH

JKSZ FŐÜGY
OPBFH-nek tett 

jelentéssel egyidejűleg

FŐÜGY
biztonsági 

vezető
JKSZ-től vett jelentést 

követően azonnal

írásban PK OP 24 órán belül

20

gazdasági főnyilvántartások, számítógépes 
programok, adattárolók elvesztése, 

eltulajdonítása, részben vagy egészben 
működésképtelenné, használhatatlanná 

tétele, adatbázisok megsemmisülése, 
adatvesztés, számítógép rendszerének 
„feltörése”, az elveszett, eltulajdonított 

anyagok előtalálása, illetve a bv. szerv nyílt 
elektronikus információs rendszereit érintő 

súlyos biztonsági események észlelése

szóban

PK OP
azonnal

PKH

OPGIH

OPBFH 
OPGIH-nek tett jelentést 

követően azonnal

JKSZ FŐÜGY
OPBFH-nek tett 

jelentéssel egyidejűleg

FŐÜGY kiberbiztos
JKSZ-től vett jelentést 

követően azonnal

írásban PK OP 24 órán belül

21

a személyi állomány tagját/tagjait érintő 
súlyos mérgezés, járványos megbetegedés, 
amennyiben az a bv. szerv rendeltetésszerű 

működését veszélyezteti

szóban

PK OP
azonnal

PKH

OPBFH

OPGIH
OPBFH-nek tett jelentést 

követően azonnal

JKSZ FŐÜGY
OPGIH-nek tett 

jelentéssel egyidejűleg

írásban PK OP 24 órán belül
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Az esemény jelentéstétel 

(értesítés) 

formája

jelentést (értesítést)
jelentéstétel (értesítés) formája, 

határidejesorszáma megnevezése tevő fogadó

22

a személyi állomány tagjának súlyos 
munkabalesete vagy egyéb balesete, ha 
feltételezhetően a súlyos munkabaleset 

minősítésének az ismérvei fennállnak

szóban

PK OP
azonnal

PKH

OPGIH

OPBFH
OPGIH-nek tett jelentést 

követően azonnal

JKSZ FŐÜGY
OPGIH-nek tett 

jelentéssel egyidejűleg

írásban PK OP 24 órán belül

23

állandó személyi védelemben részesülő 
állami vezető (védett személy), illetve  

az Országgyűlés valamely bizottságának 
felhatalmazása alapján eljáró országgyűlési 

képviselő látogatása

szóban

PK OP
azonnal

PKH OPBFH

JKSZ FŐÜGY
OPBFH-nek tett 

jelentéssel egyidejűleg

írásban PK OP 24 órán belül

24

a bv. szerv területén, valamint az azon kívüli 
feladat-végrehajtás során a személyi 

állomány tagjának sérelmére elkövetett, 
szolgálattal nem összefüggő 

bűncselekmény gyanúja

szóban

PK OP
azonnal

PKH OPBFH

JKSZ FŐÜGY
OPBFH-nek tett 

jelentéssel egyidejűleg

írásban PK OP 24 órán belül

25
fogvatartott váratlan, aktuális egészségi 

állapotából közvetlenül nem 
prognosztizálható természetes elhalálozása

szóban

PK OP
azonnal

PKH OPBFH

JKSZ

FŐÜGY
OPBFH-nek tett 

jelentéssel egyidejűleg

VEZ ÜGY 
OPBFH-nek tett jelentést 

követően azonnal

írásban PK OP 24 órán belül

26

fogvatartott súlyos munkabalesete vagy 
egyéb balesete, ha feltételezhetően a súlyos 

munkabaleset minősítésének az ismérvei 
fennállnak

szóban

PK OP
azonnal

PKH

OPBFH

OPGIH
OPBFH-nek tett jelentést 

követően azonnal

JKSZ

FŐÜGY
OPBFH-nek tett 

jelentéssel egyidejűleg

VEZ ÜGY
OPGIH-nek tett jelentést 

követően azonnal

írásban PK OP 24 órán belül

27

fogvatartott étel-, gyógyszer- vagy egyéb 
mérgezése, illetve fogvatartottak tömeges 

fertőzése, járványos megbetegedése, 
megszűnése

szóban

PK OP
azonnal

PKH

OPBFH

OPGIH
OPBFH-nek tett jelentést 

követően azonnal

JKSZ

FŐÜGY
OPGIH-nek tett 

jelentéssel egyidejűleg

VEZ ÜGY
OPGIH-nek tett jelentést 

követően azonnal

írásban PK OP 24 órán belül
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Az esemény jelentéstétel 

(értesítés) 

formája

jelentést (értesítést)
jelentéstétel (értesítés) formája, 

határidejesorszáma megnevezése tevő fogadó

28

fogvatartott által elkövetett, a civil lakosság 
figyelmét felkeltő (megbotránkoztató), illetőleg 

várhatóan sajtóérdeklődésre számot tartó 
cselekmény, illetve a publikus közösségi 

oldalakon bv. szervre utaló bejegyzés, 
megnyilvánulás

szóban

PK OP
azonnal

PKH OPBFH

JKSZ

FŐÜGY
OPBFH-nek tett 

jelentéssel egyidejűleg

VEZ ÜGY 
OPBFH-nek tett jelentést 

követően azonnal

írásban PK OP 24 órán belül

29

72 órát meghaladó étkezésmegtagadás, illetve 
annak befejezése, ha az étkezésmegtagadás 

ideje alatt a fogvatartott állapota egészségügyi 
beavatkozást igényelt

szóban,
írásban

PK OP
azonnal

PKH

OPBFH

OPGIH
OPBFH-nek tett jelentést 

követően azonnal

JKSZ

FŐÜGY
OPBFH-nek tett 

jelentéssel egyidejűleg

VEZ ÜGY
OPGIH-nek tett jelentést 

követően azonnal

szóban PK OP 24 órán belül

30

a bv. szerv tulajdonában lévő, illetve annak 
területén a személyi állomány önvédelmi 

fegyveréhez tartozó vagy egyéb lőszer, 
robbanóanyag, pirotechnikai anyag elvesztése, 
eltulajdonítása, előtalálása, a bv. szerv területén 

(beleértve a bv. szerv területére behajtó 
gépjárműveket is), valamint gépjárművein nem 

bv. tulajdonú lőszer, robbanóanyag, 
pirotechnikai anyag előtalálása, elszállítása

szóban

PK OP

azonnal PKH OPBFH

JKSZ FŐÜGY

írásban PK OP 24 órán belül

31
kiemelt figyelmet igénylő fogvatartott 

befogadása, végleg másik bv. szervbe történő 
átszállítása, önkárosítása, szabadítása

szóban

PK OP
azonnal

PKH OPBFH

JKSZ FŐÜGY
OPBFH-nek tett 

jelentéssel egyidejűleg

32

kiemelt figyelmet igénylő fogvatartott bv. szerv 
területén kívüli, előre nem tervezett mozgatása 

(pl. egészségügyi intézménybe történő 
kihelyezés stb.), önkárosítása, étkezés-
megtagadása, valamint a bv. szerv által 

biztosított élelem felvételének feltételhez 
kötése, azok befejezése, illetve esetében 

emberi élet kioltására, tiltott kapcsolattartásra 
alkalmas tárgy, kábító-, illetve bódító hatású 
szer vagy kábítószergyanús anyag birtoklása

szóban

PK OP

azonnal

PKH OPBFH

JKSZ FŐÜGY

33

a fogvatartott(ak), illetőleg lőfegyver, lőszer 
szállítását végző gépjármű üzemképtelenné 

válása vagy egyéb, az előállítás, szállítás 
végrehajtását akadályozó körülmény 

(pl. személyi állomány tagja vagy fogvatartott 
rosszulléte, gumiabroncs sérülése stb.)

szóban

PK OP

azonnal 

PKH OPBFH

JKSZ FŐÜGY

34
szolgálati jármű megrongálása, feltörése, 

okmányainak, hatósági jelzéseinek 
eltulajdonítása, illetve elvesztése, előtalálása

szóban

PK OP

azonnal PKH OPBFH

JKSZ FŐÜGY
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Az esemény jelentéstétel 

(értesítés) 

formája

jelentést (értesítést)
jelentéstétel (értesítés) formája, 

határidejesorszáma megnevezése tevő fogadó

35
bv. intézetben elhelyezett fogvatartott 

életveszélyes állapotba kerülése
szóban

PK OP

azonnal PKH OPBFH

JKSZ FŐÜGY

36
bv. szerv területén (beleértve a bv. szerv 

területére behajtó gépjárműveket is) nem  
bv. tulajdonú lőfegyver előtalálása, elszállítása

szóban

PK OP

azonnal PKH OPBFH

JKSZ FŐÜGY

II. táblázat 
Egyéb események

Az esemény jelentéstétel 

(értesítés) 

formája

jelentést (értesítést)
jelentéstétel (értesítés) formája, 

határidejesorszáma megnevezése tevő fogadó

37

személyi állomány tagjának sérelmére 
elkövetett hivatalos személy elleni erőszak, 

amennyiben az eset során a személyi állomány 
tagja nem szenvedett sérülést, illetve az 

elkövetés nem tettlegességben nyilvánult meg, 
vagy nem egyenes szándékkal okozták

szóban

PK OPBFH azonnal

JKSZ FŐÜGY
OPBFH-nek tett 

jelentéssel egyidejűleg

írásban PK OP 24 órán belül

38
fogvatartott engedélyezett távollétéről történő 

visszatérésének elmulasztása, befogadása

szóban

PK OPBFH azonnal

JKSZ

FŐÜGY
OPBFH-nek tett 

jelentéssel egyidejűleg

VEZ ÜGY 
OPBFH-nek tett jelentést 

követően azonnal

írásban PK OP 24 órán belül

39

nem a bv. szerv állományába tartozó személy 
által a fogvatartott sérelmére elkövetett 

bűncselekmény gyanúja, amennyiben az testi 
sérülést okoz

szóban

PK OPBFH azonnal

JKSZ

FŐÜGY
OPBFH-nek tett 

jelentéssel egyidejűleg

VEZ ÜGY 
OPBFH-nek tett jelentést 

követően azonnal

írásban PK OP 24 órán belül

40
jogellenes fogvatartás, téves szabadítás, 

amennyiben annak bekövetkezéséért  
a bv. szerv felelősségének gyanúja felmerült

szóban

PK OPBFH azonnal

JKSZ

FŐÜGY
OPBFH-nek tett 

jelentéssel egyidejűleg

VEZ ÜGY 
OPBFH-nek tett jelentést 

követően azonnal

írásban PK OP 24 órán belül

41

a bv. szerv területén tartózkodó, valamint  
az azon kívüli feladat-végrehajtással 

összefüggésben, nem a bv. szerv állományába 
tartozó személy súlyos balesete

szóban

PK OPBFH azonnal

JKSZ FŐÜGY
OPBFH-nek tett 

jelentéssel egyidejűleg

írásban PK OP 24 órán belül

42
jogszerűtlennek minősített kényszerítőeszköz 

alkalmazása

szóban

PK OPBFH azonnal

JKSZ FŐÜGY
OPBFH-nek tett 

jelentéssel egyidejűleg

írásban PK OP 24 órán belül
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Az esemény jelentéstétel 

(értesítés) 

formája

jelentést (értesítést)
jelentéstétel (értesítés) formája, 

határidejesorszáma megnevezése tevő fogadó

43
a bv. szerv területén lőfegyver szakszerűtlen 

kezeléséből eredő vétlen lövés

szóban

PK OPBFH azonnal

JKSZ FŐÜGY
OPBFH-nek tett 

jelentéssel egyidejűleg

írásban PK OP 24 órán belül

44
szolgálati kutya kényszerítő eszközként történő 
alkalmazása, valamint fogvatartottal szemben 
intézeten kívül kényszerítő eszköz alkalmazása

szóban

PK OPBFH azonnal

JKSZ FŐÜGY
OPBFH-nek tett 

jelentéssel egyidejűleg

írásban PK OP 24 órán belül

45
bódult állapot észlelése, amennyiben a 

fogvatartott eszméletét veszítette

szóban

PK OPBFH azonnal

JKSZ

FŐÜGY
OPBFH-nek tett 

jelentéssel egyidejűleg

VEZ ÜGY 
OPBFH-nek tett jelentést 

követően azonnal

írásban PK OP 24 órán belül

46
kényszerítő eszköz, szolgálati hírösszeköttetést 

biztosító eszköz (EDR) elvesztése, 
eltulajdonítása, megsemmisülése, előtalálása

szóban

PK OPBFH
azonnal

PKH OPGIH

JKSZ FŐÜGY
OPBFH-nek tett 

jelentéssel egyidejűleg

írásban PK OP 24 órán belül

47
a szolgálati kutyák kiképzéséhez használt 

kábítószer-mintaanyag eltűnése, előtalálása

szóban

PK OPBFH azonnal

JKSZ FŐÜGY
OPBFH-nek tett 

jelentéssel egyidejűleg

írásban PK OP 24 órán belül

48
a fogvatartott által elkövetett szándékos 

önkárosító cselekmény, amennyiben  
az 8 napon túl gyógyuló sérülést okozott

szóban

PK OPBFH azonnal

JKSZ

FŐÜGY
OPBFH-nek tett 

jelentéssel egyidejűleg

VEZ ÜGY 
OPBFH-nek tett jelentést 

követően azonnal

írásban PK OP 24 órán belül

49 fogvatartott természetes elhalálozása
szóban

PK OPBFH azonnal

JKSZ FŐÜGY
OPBFH-nek tett 

jelentéssel egyidejűleg

írásban PK OP 24 órán belül

50
előállítás elmaradása, amennyiben  

az a bv. szervezet hibájából vagy nem 
egészségügyi okból kifolyólag következett be

szóban

PK OPBFH azonnal

JKSZ FŐÜGY
OPBFH-nek tett 

jelentéssel egyidejűleg

írásban PK OP 24 órán belül
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Az esemény jelentéstétel 

(értesítés) 

formája

jelentést (értesítést)
jelentéstétel (értesítés) 

formája, határidejesorszáma megnevezése tevő fogadó

51

Alapvető Jogok Biztosa, illetve a vezetése alatt 
álló hivatal beosztottjai (pl. OPCAT NeMM 

Nemzeti Megelőző Mechanizmus), 
a fogvatartás körülményeivel foglalkozó 

nemzetközi (pl. CPT) vagy magyarországi civil 
szervezet megbízott képviselőjének látogatása

szóban

PK OPBFH azonnal

JKSZ FŐÜGY
OPBFH-nek tett 

jelentéssel egyidejűleg

írásban PK OP 24 órán belül

52

elektronikus távfelügyeleti rendszer egyes 
elemeinek vagy teljes egészének technikai 

meghibásodása, amennyiben az a reintegrációs 
őrizet vagy a biztonsági intézkedés alá vont 

fogvatartott(ak) hollétének 
nyomonkövethetőségét megakadályozza

szóban

PK OPGIH

1 órán belül

PKH OPBFH

JKSZ FŐÜGY

53

a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 
által biztosított táv-adatátviteli hálózat 

működésében bekövetkezett hiba, amelynek 
okán a bv. intézet és a BVOP közötti hang- és 
adatkapcsolat 3 órát elérően meghibásodik, 

megszakad

szóban

PK OPGIH

azonnal

PKH OPBFH

JKSZ FŐÜGY

54

a víz-, gáz-, elektromos szolgáltatás legalább  
3 órát elérő szünetelése, amennyiben  

a szolgáltató azt előre be nem jelentette, 
valamint a biztonságtechnikai rendszer teljes,  

1 órán túli időtartamú leállása, a bv. szerv 
működését – előre be nem jelentett módon – 

jelentősen akadályozó esemény  
(pl. a fogvatartottak elhelyezése, ellátása 

ellehetetlenülésének közvetlen veszélye stb.)

szóban

PK OPGIH

azonnal
JKSZ FŐÜGY

55

bv. szerv tulajdonában vagy használatában 
lévő, legalább 500 000 Ft értékű tárgy, eszköz, 

anyag, élő állat eltulajdonítása, előtalálása, 
illetve fent meghatározott értéktartományba 

tartozó szándékos vagy gondatlanságból 
elkövetett károkozás

szóban

PK OPGIH

1 órán belül
JKSZ FŐÜGY

56

a szolgálati kutyák kiképzéséhez használt 
kábítószer-mintaanyag csomagolásának 

megsérülése, kábítószer kiszóródása, továbbá  
a kábítószerminta tárolására engedélyezett 

helyiségen vagy lemezszekrényen behatolás 
vagy sérülés nyoma látható

szóban

PK OPBFH

1 órán belül
JKSZ FŐÜGY

57

aláírt, lebélyegzett elszámolási utalvány  
és készpénzfelvételi csekk, egyéb szigorú 

számadású nyomtatványok, bélyegzők 
elvesztése, eltűnése, megsemmisülése, 

előtalálása

szóban

PK OPGIH

1 órán belülPKH
Hivatal- 
vezető

JKSZ FŐÜGY

58
jogellenes fogvatartás, téves szabadítás, 

amennyiben annak bekövetkezéséért a bv. 
szerv felelősségének gyanúja nem merül fel

szóban JKSZ FŐÜGY 1 órán belül

írásban PK OP 24 órán belül
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Az esemény jelentéstétel 

(értesítés) 

formája

jelentést (értesítést)
jelentéstétel (értesítés) 

formája, határidejesorszáma megnevezése tevő fogadó

59

elektronikus távfelügyeleti rendszer 
alkalmazása esetén a magatartási szabályok 

megszegése a reintegrációs őrizet vagy 
biztonsági intézkedés alá vont fogvatartott 

által

szóban JKSZ FŐÜGY 1 órán belül

írásban PK OP 24 órán belül

60

fogvatartott által jelzett, a személyi állomány 
tagja által fogvatartott sérelmére elkövetett 

bűncselekmény gyanúja, amennyiben annak 
fogvatartott által közölt bekövetkezési 

körülményei egyértelműen megcáfolhatók

szóban JKSZ FŐÜGY 1 órán belül

61

személyi állomány tagja által elkövetett 
szabálysértés gyanúja, amennyiben elzárással 

büntetendő, ittas vezetés szabálysértési 
alakzata

szóban JKSZ FŐÜGY 1 órán belül

62

a fogvatartott által elkövetett  
– az I. és II. táblázatokban eddig nem nevesített, 

hivatalból üldözendő – bűncselekmény 
gyanúja, illetve annak kísérlete, büntetendő 

előkészülete, anyagi kárral járó cselekmények 
esetében a  szabálysértési értékhatárt elérő 

vagy meghaladó anyagi kárral járó eset

szóban JKSZ FŐÜGY 1 órán belül

63
a bv. szerv területén vagy járműveiben 

keletkezett tűz, valamint bekövetkezett elemi 
csapás

szóban JKSZ FŐÜGY 1 órán belül

64

fogvatartottak csoportos, illetve tömeges 
utasítás-, munka- vagy 

étkezésmegtagadásának befejezése, illetve 
a bv. szerv által biztosított élelem újbóli 

átvétele

szóban JKSZ FŐÜGY 1 órán belül

65
nem engedélyezett mobiltelefon, 

kábítószergyanús anyag előtalálása
szóban JKSZ FŐÜGY 3 órán belül

66
a fogvatartott kapcsolattartója által  

a bv. intézet rendjét, biztonságát sértő vagy 
veszélyeztető cselekmény elkövetése

szóban JKSZ FŐÜGY 3 órán belül

Rövidítések:

OP – országos parancsnok
OPBFH – országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese
OPGIH – országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese
Hivatalvezető – a BVOP Hivatalának vezetője
VEZ ÜGY – BVOP állományába tartozó vezető ügyeletes
PK – bv. szerv vezetője
PKH – bv. szerv vezetőjének szervezetszerű helyettese vagy a helyettesítésével megbízott vezető
FŐÜGY – a BVOP-n szolgálatot teljesítő főügyeletes
JKSZ – bv. szerv vezetője által jelentéstételre kijelölt személy
biztonsági vezető – a BVOP helyi biztonsági felügyeletének biztonsági vezetője
kiberbiztos – a BVOP Jogi és Adatkezelési Főosztály szakfeladattal megbízottja
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2. melléklet a 4/2018. (XII. 7.) BVOP utasításhoz

Az előzetes szóbeli jelentés minimum tartalmi követelményei

 1. Az esemény 
a) 1. melléklet szerinti megnevezése,
b) pontos helyszíne,
c) bekövetkezésének pontos ideje,
d) lefolyása és annak körülményei.

 2. Az esemény elkövetésében részt vevő és az eseményt elszenvedő (sértett) személy(ek) adatai, a következők szerint:
a) a személyi állomány esetében:

aa) név, rendfokozat,
ab) szolgálati beosztás,
ac) elkövetés módja, eszköze,
ad) elszenvedett joghátrány, sérülés(ek),

b) a bv. szerv állományán kívüli személy(ek) esetében:
ba) név,
bb) milyen minőségben érintett (pl. hivatalos vagy szolgálati ügyben, fogvatartott hozzátartozója, 

különböző kivitelező munkát végző, szállító stb.),
bc) elkövetés módja, eszköze,
bd) elszenvedett joghátrány, sérülés(ek),

c) a fogvatartotti állomány esetében:
ca) név, születési hely, idő, anyja neve, nyilvántartási szám,
cb) bűncselekmény(ek), visszaesés foka,
cc) végrehajtási fokozat, ítélet,
cd) biztonsági kockázati besorolás,
ce) befogadás ideje, helye (aktuális fogva tartásának, első, illetve az utolsó),
cf ) szabadulásának várható időpontja (kedvezménnyel, illetve kitöltve),
cg) foglalkoztatásra vonatkozó adatok,
ch) elhelyezési körülmények (pl. rezsim, zárka száma, elhelyezett fogvatartottak létszáma stb.),
ci) többletinformáció,
cj) elkövetés módja, eszköze,
ck) elszenvedett joghátrány, sérülés(ek).

 3. Az esemény megszakítására, felszámolására irányuló, valamint a jogszabályokban meghatározottak alapján tett és 
tervezett intézkedések.
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3. melléklet a 4/2018. (XII. 7.) BVOP utasításhoz

Jelentésre kötelezett események naplója

Srsz.

Az esemény A jelentést/értesítést

A tett intézkedések

rövid leírása

1. 

melléklet 

szerinti 

sorszáma

ideje rövid leírása
jelentésének 

időpontja
adta fogadta*

* Valamennyi jelentést/értesítést fogadó személy megjelölése kötelező (főügyeletes, illetékes ügyész, tevékenységirányító központ, együttműködő szervek).
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A Nemzeti Választási Iroda elnökének 7/2018. (XII. 7.) NVI utasítása  
a Nemzeti Választási Iroda gazdálkodási szabályzatáról szóló 9/2015. (XII. 9.) NVI utasítás módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13.  § (2)  bekezdés a)  pontjában foglalt feladatkörömben eljárva – figyelemmel 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára – a következő utasítást adom ki:

1. § (1) A Nemzeti Választási Iroda gazdálkodási szabályzatáról szóló 9/2015. (XII. 9.) NVI utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 
2. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ezen utasítás alkalmazásában)
„b) fedezetigazolás: annak igazolása, hogy a  kötelezettségvállalás teljesítéséhez szükséges szabad fedezet 
rendelkezésre áll;”

 (2) Az Utasítás 2. § (1) bekezdés n) és o) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„n) több év előirányzatát érintő kötelezettségvállalás: határozatlan idejű vagy a  költségvetési évet követő év  
június 30-át követő időpontra is fizetési kötelezettséget tartalmazó határozott idejű fizetési kötelezettség, melynek 
mértékét az Áht. 36. § (4) és (4a) bekezdései szabályozzák;
o) utalványozás: a  kiadás teljesítésének – érvényesített okmány alapján történő –, a  bevétel beszedésének vagy 
elszámolásának – számlaindítványa vagy egyéb belső bizonylat alapján történő – elrendelése, készpénzes kifizetésnél 
a pénztárbizonylaton, egyéb esetekben külön utalványrendeleten;”

2. § (1) Az Utasítás 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Gazdálkodási Főosztály vezetője (a továbbiakban: gazdasági vezető) a  feladatait a gazdasági elnökhelyettes 
közvetlen vezetése és ellenőrzése mellett látja el. A  gazdasági vezető – az  SZMSZ-ben meghatározottak szerint – 
ellátja az  Ávr. 11.  §-ában foglaltakat, a  számviteli feladatok irányítását, valamint a  kötelezettségvállalás pénzügyi 
ellenjegyzésének feladatait.”

 (2) Az Utasítás 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A teljesítésigazoló felelős annak igazolásáért, hogy a szakmai teljesítés a teljesítésigazolás szerinti határidőben, 
helyen, minőségben és mennyiségben megtörtént, továbbá a  kifizetés elrendeléséért, valamint azért, hogy 
a kötelezettségvállalástól eltérő teljesítés ténye rögzítésre kerüljön a 13. melléklet kitöltésével a teljesítésigazoláson.”

 (3) Az Utasítás 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  feladatellátásnak úgy kell megvalósulnia, hogy az  illeszkedjen az  Iroda belső kontrollrendszerében 
meghatározott elvekhez, eljárásokhoz és belső szabályzatokhoz.”

3. §  Az Utasítás 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.  § (1) Az  intézményi szintű, kiemelt előirányzatokhoz kapcsolódó rovatok közötti előirányzat-módosítást, 
-átcsoportosítást a  gazdasági vezető kezdeményezheti az  elnöknél, aki saját hatáskörben dönt és rendelkezik 
a végrehajtásról.
(2) A kiemelt előirányzatokhoz kapcsolódó rovatok között átcsoportosítást a gazdasági vezető pénzügyi ellenjegyzését 
követően lehet végrehajtani.
(3) A saját hatáskörében végrehajtott kiemelt előirányzatokhoz kapcsolódó rovatok közötti előirányzat-módosításokról, 
-átcsoportosításokról az  intézkedés meghozatalát követő öt munkanapon belül tájékoztatni kell a  Magyar 
Államkincstárt (a továbbiakban: Kincstár).
(4) Saját hatáskörben végrehajtható intézményi szintű, kiemelt előirányzatokon belüli, illetve tervezési alapegységek 
közötti előirányzat-átcsoportosításról – rovat mélységben – a gazdasági vezető – a keretgazda tájékoztatásával és 
szükség szerinti bevonásával – saját hatáskörben dönt, és rendelkezik a végrehajtásról.”

4. § (1) Az Utasítás 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  Ávr. 53.  § (1)  bekezdés b) és c)  pontja szerinti kifizetések előzetes írásbeli kötelezettségvállalás nélkül 
– a Gazdálkodási Főosztály írásbeli tájékoztatása mellett – teljesíthetőek. A bruttó kétszázezer forintot el nem érő 
(a  továbbiakban: kisértékű) kifizetések teljesítése a  12.  melléklet kitöltésével kezdeményezhetőek. Ilyen jogcímen 
előzetes írásbeli kötelezettségvállalás nélkül a  főosztályvezetők jogosultak kötelezettséget vállalni kizárólag 
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a  reprezentációs kiadások jogcímen. A  főosztályvezetők részére biztosított reprezentációs keret felhasználását 
a Gazdálkodási Főosztály kíséri figyelemmel.”

 (2) Az Utasítás 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Több év előirányzatát érintő kötelezettségvállalás kizárólag az  Áht. 36.  § (4) és (4a)  bekezdése, valamint 
az Ávr. 49. §-a alapján köthető.”

5. § (1) Az Utasítás 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A fedezetigazolásra a 15. §-ban meghatározott eljárást kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ha a közbeszerzési 
eljárás, illetve pályázat eredménytelen, vagy a  fizetési kötelezettséget keletkeztető nyilatkozat megtételére nem 
került sor, akkor a  korábban lekötött keretet a  meghiúsulás szabályai szerint fel kell szabadítani. A  közbeszerzési 
eljárás megkezdése előtt kiállított fedezetigazolás a  beszerzési kereteket terheli. Ha az  újonnan indítandó 
közbeszerzési  eljárás fedezetének összegében és forrásában nincs változás, nem szükséges új számmal ellátott 
fedezetigazolás kiállítása.”

 (2) Az Utasítás 16. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Kötelezettségvállalás történhet)
„b) visszaigazolt megrendeléssel,”

6. §  Az Utasítás 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az elnök írásban pénzügyi ellenjegyzésre utasítja az ellenjegyzőt, vagy a kötelezettségvállalás egyébként nem 
ezen utasításnak megfelelően történt, a gazdasági vezetőnek – az egyéb jogszabályi kötelezettségeken kívül – ezt 
rögzítenie kell a szabálytalanságok nyilvántartásában, és jelenteni kell az integritási tanácsadónak.”

7. § (1) Az Utasítás 28. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a  módosításra kerülő eredeti kötelezettségvállalás – a  K6. Beruházások és a  K7. Felújítások rovatok 
kivételével – költségnövekménye
a) nem éri el a  10%-ot, úgy a  szakmai irányítása alá tartozó – a  4.  mellékletben felsorolt – feladatok tekintetében 
az elnökhelyettes,
b) eléri a 10%-ot, úgy az elnök
a módosított kötelezettségvállalás aláírója.”

 (2) Az Utasítás 28. § (2) bekezdése a következő (2a)–(2c) bekezdésekkel egészül ki:
„(2a) Ha a  módosításra kerülő eredeti kötelezettségvállalás a  K6. Beruházások és a  K7. Felújítások rovatai terhére 
megkötött visszterhes szerződésekkel kapcsolatos, a módosításra akkor kerülhet sor, ha
a) a Kormány egyedi döntésében foglaltak végrehajtásával függ össze,
b) olyan szerződést érint, amelynek ellenértéke költségvetési támogatásból kerül biztosításra, és a  módosítás 
a költségvetési támogatás felhasználását érintő jogszabály megváltozására tekintettel indokolt,
c) a szerződéses tevékenység tartalmának bővítése következtében indokolt, és a  költségnövekmény a  tartalom 
bővülésével arányban áll, vagy
d) a szerződéses tevékenység tartalmának bővítését nem eredményezi, és a többletfizetési kötelezettség
da) nem éri el a szerződésben szereplő eredeti összeg 15%-át, és a módosítást kezdeményező fél alá tudja támasztani 
a többletköltségek piaci árnak történő megfelelését, vagy
db) a  szerződésben szereplő eredeti összeg 15%-át eléri vagy meghaladja, és igazságügyi szakértő alátámasztja 
a többletköltségek piaci árnak történő megfelelését.
(2b) A  szerződés módosítására nem kerülhet sor, ha a  (2a)  bekezdés d)  pontja szerinti fizetési kötelezettség 
növekményének mértéke eléri vagy meghaladja a szerződésben szereplő eredeti összeg 30%-át.
(2c) A K6. Beruházások és a K7. Felújítások rovatok terhére történő építési beruházás, felújítás esetében figyelembe 
kell venni az Áht. 50/A. §-ában foglaltakat is.”

8. §  Az Utasítás 39. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az Iroda készletraktárt nem működtet. A készletbeszerzés azonnali felhasználásra történik.”
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9. §  Az Utasítás
a) 16. § (3) bekezdés e) pontjában az „előzetes kötelezettségvállalással” szövegrész helyébe a „fedezetigazolással” 

szöveg,
b) 18.  § (5)  bekezdésében az „előzetes kötelezettségvállalásokra” szövegrész helyébe a „fedezetigazolásokra” 

szöveg,
c) 26.  § (3)  bekezdésében az  „előzetes kötelezettségvállalásokról” szövegrész helyébe 

a „kötelezettségvállalásokról” szöveg
lép.

10. § (1) Az Utasítás 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) Az Utasítás 9. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (3) Az Utasítás 12. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 (4) Az Utasítás a 4. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.

11. §  Hatályát veszti az Utasítás 24. § (5) bekezdés i) pontja.

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

  Dr. Pálffy Ilona s. k.,
  elnök
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1. melléklet a 7/2018. (XII. 7.) NVI utasításhoz

„4. melléklet a 9/2015. (XII. 9.) NVI utasításhoz

Keretgazdákhoz tartozó feladatok

Feladat megnevezése Keretgazda megnevezése

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSEK:

Az Iroda feladatellátását biztosító megbízási szerződésekkel kapcsolatos tevékenység Elnök

KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK, különösen:

Fordítás, tolmácsolás
Kommunikációs és 

Nemzetközi Kapcsolatok
Főosztály vezetője

Reklám, hirdetés, PR és marketingfeladatok

Sajtófigyelés

Grafikai kiadványok előkészítése, szerkesztése, nyomtatása

VÁLASZTÁSOKHOZ, NÉPSZAVAZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZERVEZÉSI FELADATOK, különösen:

Oktatás, továbbképzés szervezése

Szervezési Főosztály 
vezetője

Regionális képzések szervezése

Választási kiadványok, nyomtatványok előkészítési és szerkesztési feladatai

Választások lebonyolításához kapcsolódó postai szolgáltatások

JOGI ÉS ÜGYVITELI FELADATOK, különösen:

Ügyiratkezelés és irattározás feladatai Jogi és Ügyviteli 
Főosztály vezetője

ÜZEMELTETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ BESZERZÉSEK, különösen:

Irodaszer, írószer beszerzése

Gazdasági 
elnökhelyettes

Újság, folyóirat beszerzése

Könyvbeszerzés

Ajándékbeszerzés

Karbantartási feladatok

Üzleti/hivatali vendéglátással kapcsolatos beszerzés

Postai szolgáltatással kapcsolatos feladatok

Gépkocsik üzemeltetésével kapcsolatos feladatok

Szállítási szolgáltatások és futárszolgálat

Takarítás beszerzése

Közüzemi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó feladatok

Őrző-védő szolgáltatás beszerzése

Biztosítási díjak (vagyon, casco, baleset)

Az Iroda elhelyezését biztosító bérleti szerződésből adódó feladatok

Eszközök beszerzése (bútor, irodai és konyhai gépek, berendezések és kiegészítők stb.)

INFORMATIKAI ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK, különösen:

Vezetékes telefon díjak, mobiltelefon szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok

Gazdasági 
elnökhelyettes

Adatátviteli célú távközlési szerződésekkel (internet) kapcsolatos feladatok

Weboldal kialakítások, intranet, levelező rendszerrel kapcsolatos feladatok

Informatikai eszközök beszerzése (számítógép, monitor, laptop, nyomtató, fax, 
telefonkészülék stb.)

Kiegészítők (egér, billentyűzet, pendrive stb.) beszerzése

HUMÁNPOLITIKAI FELADATOK, különösen:

Személyi juttatások és járulékok (pl. törvényszerinti illetmények, munkabérek, egyéb 
személyi jellegű kifizetések, járulékok)

Humánpolitikai
Főosztály vezetője

Oktatás, továbbképzés (foglalkoztatottak részére) szervezésével kapcsolatos feladatok
”
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2. melléklet a 7/2018. (XII. 7.) NVI utasításhoz

„9. melléklet a 9/2015. (XII. 9.) NVI utasításhoz

UTALVÁNY 
Szállító számlák kiadás teljesítésére 

20.. költségvetési évre

Fizetésiszámla száma: Kötelezettségvállalás 
iktatószám:

Számla iktatószám:

Számlaszám:

Rendszer azonosító:

Szállító neve:

Szállító címe:

Szállító bankszámla száma:

Számla kelte: Érkezés időpontja:

Fizetés módja: áfa telj. dátum

Fizetés esedékessége:

Fizetés összege Fordított áfa

és devizaneme:

Érvényesítve: ,

azaz

Megjegyzés:

Költségvetési számvitel

Sorszám COFOG
Tervezési 

alapegység
Rovat

Költségvetési 

főkönyvi szám
Ellenszámla Összeg Megjegyzés

Összesen:

Rovat Összeg

K 
Összesen:
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Pénzügyi számvitel

Sorszám Ktg.hely Munkaszám
Pénzügyi főkönyvi szám

Összeg Áfa bontás
Tartozik Követel

 

 

Tartozik összesen:
Követel összesen:
Szállítói számla összege (42* egyenlege):

Dátum: ........................................................... ........................................................... 
 
  ........................................................... ........................................................... 
 érvényesítette utalványozta

BUDAPEST, ........... év ........... hó ....... nap ........................................................... ........................................................... 
 kontírozta könyvelte”

3. melléklet a 7/2018. (XII. 7.) NVI utasításhoz

„12. melléklet a 9/2015. (XII. 9.) NVI utasításhoz

Kötelezettségvállalás 
bruttó 200 000 Ft értékhatár alatt

Megrendelő szervezeti egység:

Kötelezettségvállalás tárgya:

Kötelezettségvállalás összege:

Fizetés módja:

Kelt: 

A kötelezettségvállalást engedélyezte: 
”
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4. melléklet a 7/2018. (XII. 7.) NVI utasításhoz

„13. melléklet a 9/2015. (XII. 9.) NVI utasításhoz

Kötelezettségváll. ny. szám:
Szállító megnevezése:
Szállítói számla száma1:

TELJESÍTÉSIGAZOLÁS

 1) Számla részletezése:

Számla jogcíme/tartalma Bruttó összeg

  Ft

   

   

   

Bruttó összesen Ft

Ebből átutalandó Ft

 2) Teljesítés igazolása:

A kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, a  szerződés, megrendelés, megállapodás teljesítését 
a dokumentumok alapján ellenőriztem, javaslom a teljesítés igazolását.

  ............................................................................................ 
  szakmai területért felelős neve, aláírása

A számlát kérem a szállítónak visszaküldeni a következő indoklással:

Budapest, ............. év .............................hó ..........-n

  ............................................................................................ 
  teljesítésigazoló neve, aláírása”

1 A Nemzeti Választási Iroda Gazdálkodási Főosztálya tölti ki.
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Az országos rendőrfőkapitány 47/2018. (XII. 7.) ORFK utasítása  
a szolgálati gépjárművekbe szerelt kép-, valamint a kép- és hangrögzítő eszközök alkalmazásának 
egyes szabályairól szóló 31/2015. (XII. 17.) ORFK utasítás és a közlekedési jogsértést dokumentáló 
technikai eszközök rendőrségi alkalmazásáról szóló 26/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23.  § (4)  bekezdés c)  pontjában, valamint a  Rendőrségről szóló 1994. évi 
XXXIV.  törvény  6.  § (1)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján a  szolgálati gépjárművekbe szerelt kép-, valamint 
a kép- és hangrögzítő eszközök alkalmazásának egyes szabályairól szóló 31/2015. (XII. 17.) ORFK utasítás és a közlekedési jogsértést 
dokumentáló technikai eszközök rendőrségi alkalmazásáról szóló 26/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás módosítására kiadom az alábbi 
utasítást:

 1. A szolgálati gépjárművekbe szerelt kép-, valamint a kép- és hangrögzítő eszközök alkalmazásának egyes szabályairól 
szóló 31/2015. (XII. 17.) ORFK utasítás I. Fejezete a következő 2/A. ponttal egészül ki:
„2/A. Az utasítást nem kell alkalmazni az Rtv. 44. § (1) bekezdés b) pontja szerinti közlekedésrendészeti intézkedés 
keretében a közlekedési jogsértés dokumentálását végző kép- és hangrögzítő eszköz alkalmazása során.”

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

 3. Hatályát veszti a közlekedési jogsértést dokumentáló technikai eszközök rendőrségi alkalmazásáról szóló 26/2013. 
(VI. 28.) ORFK utasítás 58. pontja.

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

  Dr. Balogh János r. vezérőrnagy s. k.,
  országos rendőrfőkapitány
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II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

A külgazdasági és külügyminiszter 45/2018. (XII. 7.) KKM közleménye  
a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és technikai együttműködési 
megállapodás kihirdetéséről szóló 40/2018. (III. 13.) Korm. rendelet 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről

A 40/2018. (III. 13.) Korm. rendelettel a Magyar Közlöny 2018. március 13-i 36. számában kihirdetett, a Magyarország 
Kormánya és a  Szerb Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és technikai együttműködési megállapodás 
(a továbbiakban: Megállapodás) 12. Cikke az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésről:
„Jelen Megállapodás a  Felek által egymásnak küldött azon későbbi értesítés kézhezvételétől számított 30 napot 
követően lép hatályba, melyben tájékoztatják egymást arról, hogy a  Megállapodás hatályba lépéséhez szükséges 
minden belső eljárás lezárult.”

A Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges feltétel teljesülésének napja: 2018. november 8.
A Megállapodás hatálybalépésének napja: 2018. december 8.

A fentiekre tekintettel, összhangban a  40/2018. (III. 13.) Korm. rendelet 4.  § (3)  bekezdésével megállapítom, hogy 
a  Magyarország Kormánya és a  Szerb Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és technikai együttműködési 
megállapodás kihirdetéséről szóló 40/2018. (III. 13.) Korm. rendelet 2.  §-a és 3.  §-a 2018. december 8-án, azaz 
kettőezertizennyolc december nyolcadikán lép hatályba.

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

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei 2018. október hónapra vonatkozóan

Kormányzati szolgálati jogviszony létesítések száma: 66 fő

1 Balázs Attila

2 Balázsné dr. Török Ildikó Anna

3 dr. Banai Krisztina

4 dr. Bányai Márk Tamás

5 Baranyai-Nagy Éva

6 Belicza Beáta

7 Bodonyi Viktor

8 Bogdán Beatrix

9 Bokk Ildikó Margit

10 Czímer Magdolna

11 dr. Csizmadia Tamás Gáspár

12 Csőke Barbara Ágnes

13 Duba Tamás

14 Fulmer Judit

15 Gáspár Katalin

16 Georgita Imre Miklós

17 Göncző Levente Zoltán

18 dr. Grosz Eszter Etelka

19 Hegyesi-Nánási Anikó

20 Herendi Viktória

21 dr. Hordós Veronika

22 Horváth-Lovag Linda

23 Jamniczky Szilvia

24 Jéger Krisztina

25 Kálmán Krisztina

26 Kertész László

27 Kertész Viktória Ágnes

28 Kis-Kovács Tamás

29 dr. Kiss András

30 dr. Kiss Gergő

31 Kollár Kármen

32 Korinek Lívia

33 dr. Kovács Boglárka

34 dr. Kovács Nóra

35 Kovács Szilvia

36 dr. Kriston-Bodnár Andrea

37 Ljubka Katalin

38 Lőrincz Krisztina Zita
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39 Megyeri Adrienn Zsuzsanna

40 dr. Mihálffy Imre László

41 dr. Nagy Mihály

42 Német Beatrix

43 dr. Ónodi-Szabó Ádám

44 Ottlik Domonkos Gergely

45 Pindroch Regina

46 Polgárdy Dóra

47 dr. Raszler Tibor

48 Regőczi Szabolcs László

49 Rieszné Sebestyén Zsuzsanna

50 Romhányi Réka Nóra

51 Ruzsin Szabina

52 Sík Endre Miklós

53 Soltész József

54 Szabó Barbara Ildikó

55 Szabó Dóra

56 Szabó Éva

57 Szabó Gyula

58 Szabó Zsuzsanna Judit

59 Szekeres Imre

60 Széles István

61 dr. Szigili Anett

62 Szoboszlai Sándor

63 Tományi Nikolett

64 Újházi Szabina

65 Ungodi Orsolya

66 Virág Andrea

Kormányzati szolgálati jogviszony megszüntetések száma: 50 fő

1 Almásiné Kanyó Klára

2 Balázs Tamás

3 Bálint Ágnes Júlia

4 Bánkné Simon Judit

5 Bende Anna

6 Borbély Linda

7 Borsody Kinga Judit

8 Braun Anna Luca

9 Buczkó Tímea

10 Csíkos Zoltán

11 Csöregi Csenge

12 dr. Drescher Zsolt Ferenc

13 Epres József Árpád

14 dr. Földesi Péter

15 Geberle Károlyné
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16 Gonda Csenge

17 Gömöri Zsolt

18 Gyöngyösi Gyula

19 Jakab Réka

20 Joós Tamás

21 Kameniczki László

22 Kanton Evelin Lilla

23 Kertész László

24 Kocsis Luca

25 Koszorús László Gáspár

26 Matyasovszky Margit

27 Mentes Dániel Gábor

28 dr. Náday Eszter

29 dr. Németh Szabina

30 dr. Palika Éva

31 Peller Péter

32 Popovics Andrea

33 Rácz Enikő

34 Rácz Sándor

35 Rausch Barna

36 Schenk Lajos

37 Schurmann Szilvia

38 Szászné Veres Róza

39 Székely Tímea

40 dr. Szentes Tamás

41 dr. Szépvölgyi-Búzás Zsófia

42 dr. Takács Ivett

43 dr. Teket Amanda Dolli

44 Tóth Erika Boglárka

45 Tóth Szilvia Andrea

46 Újházi Szabina

47 Urbánné Uhljár Ágnes

48 dr. Üveges Sándor

49 Varnyúné dr. Adácsi Katalin

50 Zámbó Emese Adrienn

Vezetői munkakörbe történő kinevezés: 41 fő

1 Bizik Judit

2 Boldizsár Réka

3 Borsody Kinga Judit

4 Czímer Magdolna

5 dr. Csanya Tibor

6 Csárdi Ildikó

7 Dubicz Zoltán

8 dr. Érsek Vivienn
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9 dr. Fülöp-Németh Eszter

10 Gergely Erika

11 Hajcser Csaba Tibor

12 dr. Herczeg Zsuzsanna

13 dr. Hordós Veronika

14 dr. Illés Viktor

15 dr. Iványi Károly Lászlóné

16 Kámány Dóra

17 Kassai Hajnalka

18 dr. Kiss András

19 Kissné Szabó Erika

20 Kotroczó Ferenc

21 dr. Kovács Dorottya

22 Kovács György Zsolt

23 Kővári Péter

24 Lengyel Zoltán

25 Márkus Ágnes Eszter

26 dr. Mélypatakiné dr. Jakab Borbála

27 dr. Németh Kitti

28 Orsós Zsolt

29 dr. Parrag Zsolt

30 Pohlmüllner Tamás

31 dr. Popovics Natália

32 Ruff Erika Andrea

33 Szabó Szilvia

34 Székfiné Nemes Anikó

35 dr. Szélné dr. Fecser Magdolna Antónia

36 Szilágyi Gábor István

37 Szilágyi Viktória

38 Taffernerné Rácz Katalin

39 Várhelyi Gábor

40 dr. Végsőné dr. Varga Ágota

41 Zsigmond Tibor

Vezetői munkakör visszavonása: 6 fő

1 Balázs Tünde

2 Csárdi Ildikó

3 Kosinszky Zsuzsanna

4 Papp Szabolcs

5 dr. Szélné dr. Fecser Magdolna Antónia

6 Tóth Zoltán Gábor
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Címadományozás: 10 fő

1 Jalkóczi Dániel

2 dr. Kissné dr. Sápi Kinga

3 Ljubka Katalin

4 Nagy Adrienn

5 Novák Marcell

6 Papp Szabolcs

7 dr. Sarlai Dóra

8 Tóth Zoltán Gábor

9 dr. Ungi Dóra

10 Váry Zsolt András
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IV. Egyéb közlemények

A Legfőbb Ügyészség közleménye  
ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

Dr. Török-Berta Lászlóné Csongrád megyei főügyészségi csoportvezető ügyész B 02170, Fórizs Erzsébet legfőbb 
ügyészségi tisztviselő D 00099, Köves Katalin legfőbb ügyészségi tisztviselő D 00107, Dolecskó Brigitta legfőbb 
ügyészségi írnok E 01728, Szerencsés-Fekete Veronika Erika Csongrád megyei főügyészségi írnok 00711, valamint 
Koronczai Gyula szombathelyi járási és nyomozó ügyészségi fizikai alkalmazott E 01440 sorszámú ügyészségi 
szolgálati igazolványát a Legfőbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztálya érvénytelenítette.

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat közleménye a zárt területek kijelöléséről

 1. A  Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat a  bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50.  § (5)  bekezdése 
és 9. § (4) bekezdése alapján
a) a  szénhidrogének, a  szén-dioxid, a  széntelepekben lekötött metán, az  ércek (ide nem értve a  bauxitot) 

vonatkozásában Magyarország egész területét zárt területté minősíti;
b) a szén (feketeszén, barnaszén, lignit) és a bauxit vonatkozásában – kivéve a bányatelek legfeljebb 2 alkalommal 

történő, legfeljebb az  eredeti méret 25%-os mértékű bővítése esetét – Magyarország egész területét zárt 
területté minősíti.

 2. A  zárt területek kijelöléséről szóló, a  Hivatalos Értesítő 2016. évi 59. számában közzétett MBFH közleményt 
e közlemény közzétételével egyidejűleg visszavonja.
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A Haza és Becsület Párt közleménye a párt feloszlatásáról

A Haza és Becsület Párt elhatározta feloszlással történő megszüntetését.
A közzétevő felhívja a párt hitelezőit, hogy – a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény 
3. § (5) bekezdés a) és b) pontja szerint –  követeléseiket a megjelenéstől számított 90 napon belül jelentsék be 
az alábbi címen: 
3530 Miskolc, Arany János utca 17. fszt. 2.

A párt nem kíván alapítványt létrehozni.

Miskolc, 2018. november 27.

  Molnár Imréné s. k.,
  elnök

Balatonfüred Város Önkormányzatának pályázati felhívása  
Balatonfüred Város helyi menetrend szerinti közösségi közlekedésének közszolgáltatási szerződés 
keretében történő ellátására

A pályázati felhívás tárgya: 
Autóbusszal végzendő, menetrend szerinti helyi tömegközlekedési feladatok ellátása Balatonfüred város 
vonatkozásában közszolgáltatási szerződés keretében.

A szerződés időtartama: 
A kiíró a szerződést határozott időtartamra, 2019. március 1. napjától 2021. február 28. napjáig terjedő időszakra, 
2 évre köti.

A pályázok köre: 
A pályázat nyílt. A pályázaton pályázóként részt vehetnek azon belföldi vagy külföldi székhelyű szolgáltatók, melyek 
megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek.

A pályázati eljárás fontosabb dátumai: 
A pályázat benyújtásának határideje: A Hivatalos Értesítő megjelenésének a dátumát követő 61. naptári nap, 
amennyiben az a nap nem munkanapra esik, akkor az azt követő munkanap 10 óra.
Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2019. február 13. 10 óra.
A szerződéskötés tervezett legkésőbbi időpontja: 2019. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatos tájékoztatás és beszerzésének feltételei:
A pályázati kiírás ára: 50 000 forint + áfa.
A pályázati kiírás ellenértékét a pályázó átutalással teljesítheti.
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A pályázati kiírás az átutalási megbízás másolatával vehető át munkanapokon 9–11 óráig a következő címen: 
Balatonfüred Város Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési és Vagyongazdálkodási Osztály, 8230 Balatonfüred, 
Szent István tér 1. fszt. 7. iroda. 
Brenner Klára
Tel.:  +36-87/482-179, fax: +36-87/343-457
E-mail: bre nner.kl ara @ bala tonfured.c om

A pályázati kiírás kérésre – az erre vonatkozó igény kézhezvételétől számított öt munkanapon belül – postai úton 
kerül megküldésre, amennyiben az ellenérték megtérítését a pályázó igazolja. A megvásárolt pályázati kiírás másra át 
nem ruházható. A pályázati kiírás megvétele előfeltétele az eljárásban való részvételnek. Amennyiben több vállalkozás 
együttesen kíván pályázatot leadni, akkor elég csak az egyik vállalkozásnak a pályázatot megvásárolnia.

Az elbírálás módja és szempontja: 
A pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján az összességében 
legjobb ajánlatot benyújtó pályázóval kerül sor a szerződéskötésre.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása  
Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzendő közúti személyszállítási feladatok 
közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

 1. A kiíró neve, címe, telefon- és telefaxszáma
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
(a továbbiakban: Önkormányzat/Kiíró/Ellátásért felelős/Megrendelő)
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Telefonszáma: +36-74/504-100
Faxszáma: +36-74/412-719
Kapcsolattartó: Schmidt Krisztián, osztályvezető
Kapcsolattartó e-mail-címe: sch midt @ szek szard.h u 

 2. A pályázat tárgya
Autóbusszal végzendő, menetrend szerinti helyi közúti személyszállítási feladatok Szekszárd Megyei Jogú Város 
közszolgáltatási szerződés keretében történő komplex ellátása. 

 3.  A szolgáltatás teljesítésének helye 
Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

 4. A szolgáltatás megkezdésének napja
A szerződéskötést követő nap.

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

 6. A pályázati kiírás elérhetősége
A pályázati kiírás teljes terjedelemben, díjmentesen a pályázati felhívás megjelenését követően,  
a ww w.szek szard.h u/_palyazatok weboldalon érhető el.
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 7. A pályázat benyújtásának helye és határideje
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatósága, 7100 Szekszárd, 
Béla király tér 8. 
A benyújtás határideje: a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben történő közzétételt követő 
60. nap 10 óra (munkaszüneti nap esetén az azt követő első munkanap 10 óra).
Az eredményhirdetés helye és tervezett időpontja:
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatósága, 7100 Szekszárd, 
Béla király tér 8.
Időpontja: 2019. február 27.

 8. A szerződéskötés tervezett időpontja
2019. február 28.

 9. A pályázók köre
A pályázat nyílt. A pályázaton pályázóként (a továbbiakban: Pályázó/nyertes pályázat esetén Szolgáltató) részt 
vehetnek azon belföldi vagy külföldi székhelyű szolgáltatók, melyek megfelelnek a jelen pályázati kiírásban foglalt 
feltételeknek. 

 10. Az elbírálás módja és szempontja
A pályázati dokumentációban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján a Kiíró 
az összességében legelőnyösebb pályázatot benyújtó pályázóval köt közszolgáltatási szerződést. A részletes bírálati 
szempontrendszert a dokumentáció tartalmazza.
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A Hivatalos Értesítőt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti. 
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter. A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Hivatalos Értesítő hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu honlapon érhető el. 
Felelős kiadó: dr. Salgó László Péter.
A Hivatalos Értesítő oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. 
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.


	I.	Utasítások
	A honvédelmi miniszter 44/2018. (XII. 7.) HM utasítása 
a Honvédelmi Minisztérium fejezet Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszerről szóló 
80/2014. (XII. 5.) HM utasítás módosításáról
	Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 14/2018. (XII. 7.) ITM utasítása 
miniszteri biztos kinevezéséről
	A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 4/2018. (XII. 7.) BVOP utasítása 
a büntetés-végrehajtási szervezet ügyeleti tevékenységéről és a jelentések rendjéről
	A Nemzeti Választási Iroda elnökének 7/2018. (XII. 7.) NVI utasítása 
a Nemzeti Választási Iroda gazdálkodási szabályzatáról szóló 9/2015. (XII. 9.) NVI utasítás módosításáról
	Az országos rendőrfőkapitány 47/2018. (XII. 7.) ORFK utasítása 
a szolgálati gépjárművekbe szerelt kép-, valamint a kép- és hangrögzítő eszközök alkalmazásának egyes szabályairól szóló 31/2015. (XII. 17.) ORFK utasítás és a közlekedési jogsértést dokument

	II.	Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
	A külgazdasági és külügyminiszter 45/2018. (XII. 7.) KKM közleménye 
a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és technikai együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 40/2018. (III. 13.) Korm. rendelet 2. §-a és 3. §-

	III.	Személyügyi közlemények
	Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei 2018. október hónapra vonatkozóan

	IV.	Egyéb közlemények
	A Legfőbb Ügyészség közleménye 
ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről
	A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat közleménye a zárt területek kijelöléséről
	A Haza és Becsület Párt közleménye a párt feloszlatásáról
	Balatonfüred Város Önkormányzatának pályázati felhívása 
Balatonfüred Város helyi menetrend szerinti közösségi közlekedésének közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására
	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása 
Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzendő közúti személyszállítási feladatok közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására


