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I. Utasítások

Az emberi erőforrások minisztere 27/2019. (VIII. 30.) EMMI utasítása  
a Törőcsik Mari Ösztöndíjról szóló 53/2015. (XI. 24.) EMMI utasítás módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § 7. és 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következő 
utasítást adom ki:

1. §  A  Törőcsik Mari Ösztöndíjról szóló 53/2015. (XI. 24.) EMMI utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 2.  § (3)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  államtitkár az  1.  § alapján tanévenként meghirdetett ösztöndíjpályázat keretében két fő részére tesz 
javaslatot az Ösztöndíj adományozására.”

2. §  Az Utasítás 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Ösztöndíjra pályázhat – a pályázat benyújtásának időpontjában – legfeljebb a 25. életévét betöltött személy.”

3. §  Az Utasítás 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  ösztöndíj mértéke díjazottakként havonta nettó százezer forint, mely összeg a  pályázati kiírás szerinti 
tanévben két részletben kerül folyósításra. Indokolt esetben az Ösztöndíj egy összegben is folyósítható.”

4. §  Az Utasítás 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.  § (1) A  pályázati felhívás tartalmazza a  pályázat benyújtására jogosult személyek felsorolását, az  Ösztöndíj 
megállapításának és folyósításának a  jelen utasításban meghatározott feltételeit, a  pályázat kötelező tartalmi 
elemeit, a benyújtás, továbbá a szerződéskötés határidejét.
(2) A pályázat benyújtásának határideje a pályázati felhívás közzétételét követő harmincadik nap.”

5. §  Az Utasítás 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  benyújtott pályázati anyag a  pályázat benyújtására meghatározott határidőt követő tíznapos hiánypótlási 
határidőn belül kiegészíthető, módosítható. A hiánypótlásra nyitva álló határidő jogvesztő.”

6. §  Az Utasítás 11. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A megüresedett ösztöndíjas helyre az adott tanévre vonatkozóan további pályázat nem írható ki.
(7) Abban az  esetben, ha az  adott tanévben nincs két érvényes pályázat, a  pályázat soron következő tanévi 
meghirdetésekor az  ösztöndíjas helyek száma az  előző tanévben be nem töltött helyek számával megnövelhető. 
Ebben az  esetben az  államtitkár – a  2.  § (3)  bekezdésében foglaltaktól eltérőn – legfeljebb négy fő részére tesz 
javaslatot az ösztöndíj adományozására.”

7. §  Az Utasítás 12. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  minisztérium mint adatkezelő nyilvántartja a  pályázó hallgatóról az  Nftv. 3.  melléklet I/B. alcím 1.  pont 
ba) alpontjában felsorolt adatokat.
(2) A  jelen utasítás szerinti személyes adatokat a  minisztérium ösztöndíj-támogatás megállapítása, 
az  ösztöndíjszerződés megkötése, a  felhasználás ellenőrzése során, az  ezzel összefüggő elszámolás elfogadásáról 
vagy a szerződéses jogviszony egyéb módon történő megszűnésétől számított 2 évig kezeli.”

8. §  Az Utasítás 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
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9. §  Az Utasítás
a) 3. § c) pontjában az „ösztöndíjas szerződés” szövegrész helyébe az „ösztöndíjszerződés” szöveg;
b) 11. § (1) bekezdésében a „szerződés” szövegrész helyébe az „ösztöndíjszerződés” szöveg;
c) a 11. § (5) bekezdésében az „a támogatási szerződést” szövegrész helyébe az „az ösztöndíjszerződést” szöveg
lép.

10. §  Hatályát veszti az Utasítás 10. § a) pontjában a „(maximum 3 gépelt oldal)” szövegrész, valamint a 10. § c) pontja.

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

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet a 27/2019. (VIII. 30.) EMMI utasításhoz

Iktatószám:*

Beérkezett:*

Kérjük, az adatlap kitöltése előtt a pályázati felhívást szíveskedjék figyelmesen átolvasni!

PÁLYÁZATI ADATLAP
a Törőcsik Mari Ösztöndíj pályázathoz

I. A pályázó adatai

A pályázó neve:
Születési helye, ideje (év/hó/nap):
Oktatási azonosító száma:
Állampolgársága:
Anyja leánykori neve:
Lakóhelye:
Levelezési címe (amennyiben nem egyezik meg az állandó lakcímmel):
Telefonszáma:
E-mail-címe:
Bankszámlaszáma, ahová az ösztöndíjat pozitív elbírálás esetén kéri:
Bankszámlavezető pénzintézet neve:
Bankszámla-tulajdonos neve:

II. A pályázó nyilatkozata

Nyilatkozom arról, hogy más forrásból azonos célra ösztöndíjban nem részesülök, egyben tudomásul veszem, 
hogy csak valós, nemleges nyilatkozat esetén részesülhetek ösztöndíjban.

Tudomásul veszem, hogy ösztöndíjban részesítésem esetén nevem – az emberi erőforrások minisztere Törőcsik 
Mari ösztöndíjasaként – a Kormány honlapján közzétételre kerül.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a benyújtott pályázat szabályszerűségét és a támogatás rendeltetésszerű felhasználását 
a jogszabályban meghatározott szervek ellenőrizzék.

A kitöltött adatlapon található információkat a pályázat kiírója az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben leírtaknak megfelelően bizalmasan kezeli, az adatokat 
kizárólag a pályázati elbíráláshoz használja fel, az adatokat nem továbbítja, mások számára nem teszi 
hozzáférhetővé.

Kelt: ............................. (hely), ............ (év) .......................... (hó) ........ (nap)

...............................................................
a pályázó aláírása

........................................................................................
az intézmény képviselőjének az aláírása**

P. H.

* Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tölti ki.
** Rektor vagy az általa megbízott személy.
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Az emberi erőforrások minisztere 28/2019. (VIII. 30.) EMMI utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 22. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást 
adom ki:

1. §  A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 221. § (2) bekezdése alapján 
2019.  augusztus 1. napjától 2019. december 31. napjáig tartó határozott időre Demeter Szilárd Csabát a nemzeti 
könyvtár, a magyar könyvszakma és irodalmi közgyűjtemények integrált fejlesztéséért felelős miniszteri biztossá 
nevezem ki. 

2. §  A miniszteri biztos feladatai:
a) előkészíti és koordinálja a „Magyar Nyelv Háza” zöldmezős ingatlanberuházás előkészítését, majd a költözés 

folyamatát;
b) ellátja a nemzeti gyűjtemények megújításával és lehetséges integrációjával kapcsolatos tárca- és ágazatközi 

feladatokat, különös tekintettel az Országos Széchenyi Könyvtár és a Petőfi Irodalmi Múzeum fejlesztéseinek 
összehangolására; 

c) vezeti a fentnevezett nemzeti intézményeket átvilágító bizottságot, az átvilágítás végén javaslatokat 
fogalmaz meg az emberi erőforrások minisztere számára;

d) tárgyalásokat folytat más közgyűjtemények vezetőivel a lehetséges együttműködésekről;
e) kapcsolatot tart a minisztériumokkal, egyéb állami, önkormányzati, egyházi és civil szervezetekkel, 

feladataival összefüggésben képviselheti a minisztériumot hazai és nemzetközi szervezetek, testületek előtt;
f ) figyelemmel kíséri a szakmai irányítói, szakmai felügyeleti döntések végrehajtását, azok végrehajtásának 

folyamatát ellenőrzi;
g) rendszeresen tájékoztatja az emberi erőforrások miniszterét.

3. §  A miniszteri biztos a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 
szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § (9) bekezdése szerint havi bruttó 650 000 Ft összegű díjazásra és az állami vezetői 
juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott juttatásokra 
jogosult. 

4. §  A miniszteri biztost tevékenysége ellátásában a Kit. 22. § (3) bekezdése szerinti titkárság nem segíti.

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

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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Az emberi erőforrások minisztere 29/2019. (VIII. 30.) EMMI utasítása  
az Emberi Erőforrások Minisztériuma tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal 
kapcsolatos jogok gyakorlásának rendjéről szóló 19/2018. (VIII. 31.) EMMI utasítás módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott jogkörömben eljárva, figyelemmel 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2018. (VII. 26.) EMMI utasítás 1. melléklet 3. § 
(6) bekezdés b) pontjára, valamint 165. §-ára, a következő utasítást adom ki:

1. §  Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos jogok 
gyakorlásának rendjéről szóló 19/2018. (VIII. 31.) EMMI utasítás 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 29/2019. (VIII. 30.) EMMI utasításhoz

„1. melléklet a 19/2018. (VIII. 31.) EMMI utasításhoz

Szabályzat az Emberi Erőforrások Minisztériuma tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági 
társaságokkal kapcsolatos jogok gyakorlásának rendjéről

1. Jelen Szabályzat megalkotásának célja az  Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Minisztérium) 
tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos feladatokra vonatkozó eljárásrend 
meghatározása, a Minisztérium egyes szakterületei közötti együttműködés kereteinek kialakítása.
2. A Szabályzat hatálya kiterjed – az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvényben, illetve a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvényben foglaltak szerint – törvény, miniszteri rendelet vagy megbízáson alapuló 
meghatalmazás alapján a  Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos 
jogok gyakorlására.
3. A jogkör gyakorlójának feladata, hogy a döntést meghozza, az intézkedést elrendelje.
4. A  döntés előkészítéséért felelős feladata, hogy a  jogkör gyakorlója részére a  döntés, intézkedés meghozatalára 
javaslatot tegyen.
5. A  közreműködő feladata, hogy a  döntés, intézkedés tervezetét véleményezze, szükség szerint a  döntés, 
intézkedés kidolgozásában részt vegyen, vagy a döntés, intézkedés előkészítését kezdeményezze.
6. A miniszter által gyakorolt jogköröket az 1. függelék tartalmazza.
7. A  költségvetési, gazdálkodási és személyügyi helyettes államtitkár által – a  miniszter által átruházott 
hatáskörben – gyakorolt jogköröket a 2. függelék tartalmazza.
8. A  portfóliókezelő főosztályvezető által – a  miniszter által átruházott hatáskörben – gyakorolt jogköröket 
a 3. függelék tartalmazza.
9. Amennyiben a  miniszter a  tulajdonosi jogokat megbízáson alapuló meghatalmazás alapján gyakorolja, annak 
eltérő rendelkezése esetén a megbízási szerződésben foglaltak az irányadók.
10. Jelen Szabályzatot a vonatkozó jogszabályokkal, belső szabályzatokkal összhangban kell alkalmazni.
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1. függelék

A miniszter által önállóan gyakorolt jogkörök

  Tulajdonosi jogkör Döntés előkészítéséért felelős Közreműködő A jogkör gyakorlója

1. a létesítő okirat módosítása Költségvetési, 
gazdálkodási és 
személyügyi helyettes 
államtitkár 

az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Szervezeti 
és Működési 
Szabályzatáról szóló 
16/2018. (VII. 26.)  
EMMI utasítás  
(a továbbiakban: SzMSz) 
4. függelék II. fejezet 
1. alcíme szerinti, 
a miniszteri hatáskör 
gyakorlásával 
összefüggésben 
közreműködő vezető

Miniszter

2. gazdasági társaság végelszámolással 
történő jogutód nélküli megszüntetése

Költségvetési, 
gazdálkodási és 
személyügyi helyettes 
államtitkár 

az SzMSz 4. függelék 
II. fejezet 1. alcíme szerinti, 
a miniszteri hatáskör 
gyakorlásával 
összefüggésben 
közreműködő vezető

Miniszter

3. gazdasági társaság átalakulása Költségvetési, 
gazdálkodási és 
személyügyi helyettes 
államtitkár 

az SzMSz 4. függelék 
II. fejezet 1. alcíme szerinti, 
a miniszteri hatáskör 
gyakorlásával 
összefüggésben 
közreműködő vezető

Miniszter 

4. törzstőke felemelése,  
a Polgári Törvénykönyvről szóló  
2013. évi V. törvény szerint nem kötelező 
leszállítása

Költségvetési, 
gazdálkodási és 
személyügyi helyettes 
államtitkár 

az SzMSz 4. függelék 
II. fejezet 1. alcíme szerinti, 
a miniszteri hatáskör 
gyakorlásával 
összefüggésben 
közreműködő vezető

Miniszter

5. törzstőke felemelése esetén: 
– a tagok elsőbbségi jogának kizárása, 
– az elsőbbségi jog gyakorlására 
jogosultak kijelölése

Költségvetési, 
gazdálkodási és 
személyügyi helyettes 
államtitkár 

az SzMSz 4. függelék 
II. fejezet 1. alcíme szerinti, 
a miniszteri hatáskör 
gyakorlásával 
összefüggésben 
közreműködő vezető

Miniszter

6. törzsbetétek arányától való eltérés 
megállapítása (törzstőke felemelésekor, 
az elsőbbségi jog gyakorlása esetén, 
törzstőke leszállításakor)

Költségvetési, 
gazdálkodási és 
személyügyi helyettes 
államtitkár 

az SzMSz 4. függelék 
II. fejezet 1. alcíme szerinti, 
a miniszteri hatáskör 
gyakorlásával 
összefüggésben 
közreműködő vezető

Miniszter
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7. elővásárlási jog gyakorlása a gazdasági 
társaság által, elővásárlásra jogosult 
személy kijelölése

Költségvetési, 
gazdálkodási és 
személyügyi helyettes 
államtitkár 

az SzMSz 4. függelék 
II. fejezet 1. alcíme szerinti, 
a miniszteri hatáskör 
gyakorlásával 
összefüggésben 
közreműködő vezető

Miniszter

8. üzletrész kívülálló személyre történő 
átruházásánál a beleegyezés megadása

Költségvetési, 
gazdálkodási és 
személyügyi helyettes 
államtitkár 

az SzMSz 4. függelék 
II. fejezet 1. alcíme szerinti, 
a miniszteri hatáskör 
gyakorlásával 
összefüggésben 
közreműködő vezető

Miniszter

9. üzletrész felosztásához való hozzájárulás, 
üzletrész bevonásának elrendelése

Költségvetési, 
gazdálkodási és 
személyügyi helyettes 
államtitkár 

az SzMSz 4. függelék 
II. fejezet 1. alcíme szerinti, 
a miniszteri hatáskör 
gyakorlásával 
összefüggésben 
közreműködő vezető

Miniszter

10. – döntés elismert vállalatcsoport 
létrehozásának előkészítéséről 
– döntés uralmi szerződés tervezetének 
tartalmáról 
– uralmi szerződés tervezetének 
jóváhagyása

Költségvetési, 
gazdálkodási és 
személyügyi helyettes 
államtitkár 

az SzMSz 4. függelék 
II. fejezet 1. alcíme szerinti, 
a miniszteri hatáskör 
gyakorlásával 
összefüggésben 
közreműködő vezető

Miniszter

11. gazdálkodó szervezet  
– gazdasági társaság által történő – 
alapítása, megszüntetése

Költségvetési, 
gazdálkodási és 
személyügyi helyettes 
államtitkár 

az SzMSz 4. függelék 
II. fejezet 1. alcíme szerinti, 
a miniszteri hatáskör 
gyakorlásával 
összefüggésben 
közreműködő vezető

Miniszter

12. gazdálkodó szervezet 
– a gazdasági társaság által történő – 
részesedés megszerzése, átruházása

Költségvetési, 
gazdálkodási és 
személyügyi helyettes 
államtitkár 

az SzMSz 4. függelék 
II. fejezet 1. alcíme szerinti, 
a miniszteri hatáskör 
gyakorlásával 
összefüggésben 
közreműködő vezető

Miniszter

13. tulajdonosi joggyakorlásra vonatkozó 
megállapodás megkötése tulajdonosi 
joggyakorló szervezettel

Költségvetési, 
gazdálkodási és 
személyügyi helyettes 
államtitkár 

az SzMSz 4. függelék 
II. fejezet 1. alcíme szerinti, 
a miniszteri hatáskör 
gyakorlásával 
összefüggésben 
közreműködő vezető

Miniszter

14. a magához vont üzletrész tagok általi 
megvásárlásának elhatározása

Költségvetési, 
gazdálkodási és 
személyügyi helyettes 
államtitkár 

az SzMSz 4. függelék 
II. fejezet 1. alcíme szerinti, 
a miniszteri hatáskör 
gyakorlásával 
összefüggésben 
közreműködő vezető

Miniszter
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15. pótbefizetés elrendelése és visszatérítése Költségvetési, 
gazdálkodási és 
személyügyi helyettes 
államtitkár 

az SzMSz 4. függelék 
II. fejezet 1. alcíme szerinti, 
a miniszteri hatáskör 
gyakorlásával 
összefüggésben 
közreműködő vezető

Miniszter

16. osztalékelőleg fizetésének elhatározása Költségvetési, 
gazdálkodási és 
személyügyi helyettes 
államtitkár 

az SzMSz 4. függelék 
II. fejezet 1. alcíme szerinti, 
a miniszteri hatáskör 
gyakorlásával 
összefüggésben 
közreműködő vezető

Miniszter

17. határozat tag kizárásának 
kezdeményezéséről

Költségvetési, 
gazdálkodási és 
személyügyi helyettes 
államtitkár 

az SzMSz 4. függelék 
II. fejezet 1. alcíme szerinti, 
a miniszteri hatáskör 
gyakorlásával 
összefüggésben 
közreműködő vezető

Miniszter

18. könyvvizsgáló megválasztása, 
visszahívása, díjazásának megállapítása

Költségvetési, 
gazdálkodási és 
személyügyi helyettes 
államtitkár 

az SzMSz 4. függelék 
II. fejezet 1. alcíme szerinti, 
a miniszteri hatáskör 
gyakorlásával 
összefüggésben 
közreműködő vezető

Miniszter

19. vizsgálat elrendelése a vezető 
tisztségviselő személyi felelősségének 
megállapítására

Költségvetési, 
gazdálkodási és 
személyügyi helyettes 
államtitkár 

az SzMSz 4. függelék 
II. fejezet 1. alcíme szerinti, 
a miniszteri hatáskör 
gyakorlásával 
összefüggésben 
közreműködő vezető

Miniszter

20. kártérítési igények érvényesítése az 
alapításért felelős tagokkal, a vezető 
tisztségviselőkkel, valamint a felügyelő 
bizottsági tagokkal szemben

Költségvetési, 
gazdálkodási és 
személyügyi helyettes 
államtitkár 

az SzMSz 4. függelék 
II. fejezet 1. alcíme szerinti, 
a miniszteri hatáskör 
gyakorlásával 
összefüggésben 
közreműködő vezető 
– Jogi és Perképviseleti 
Főosztály

Miniszter

21. a gazdasági társaság vezető 
tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai 
és vezető állású munkavállalói 
javadalmazásának módjáról, mértékének 
főbb elveiről, annak rendszeréről szóló 
szabályzat (a továbbiakban: javadalmazási 
szabályzat) megalkotása, módosítása

Költségvetési, 
gazdálkodási és 
személyügyi helyettes 
államtitkár 

az SzMSz 4. függelék 
II. fejezet 1. alcíme szerinti, 
a miniszteri hatáskör 
gyakorlásával 
összefüggésben 
közreműködő vezető

Miniszter

22. a gazdasági társaság üzleti tervével 
kapcsolatos döntés meghozatala

Költségvetési, 
gazdálkodási és 
személyügyi helyettes 
államtitkár 

az SzMSz 4. függelék 
II. fejezet 1. alcíme szerinti, 
a miniszteri hatáskör 
gyakorlásával 
összefüggésben 
közreműködő vezető

Miniszter
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23. a felügyelőbizottság tagjainak 
megválasztása, visszahívása, juttatásaik 
megállapítása a javadalmazási szabályzat 
alapján

Költségvetési, 
gazdálkodási és 
személyügyi helyettes 
államtitkár 

az SzMSz 4. függelék 
II. fejezet 1. alcíme szerinti, 
a miniszteri hatáskör 
gyakorlásával 
összefüggésben 
közreműködő vezető

Miniszter

24. a javadalmazási szabályzatban 
meghatározott vezető állású 
munkavállalók javadalmazásának 
– így különösen díjazás, munkabér, 
végkielégítés, egyéb juttatások –  
megállapítása

Költségvetési, 
gazdálkodási és 
személyügyi helyettes 
államtitkár 

az SzMSz 4. függelék 
II. fejezet 1. alcíme szerinti, 
a miniszteri hatáskör 
gyakorlásával 
összefüggésben 
közreműködő vezető

Miniszter

25. a vezető tisztségviselő megválasztása, 
visszahívása, vele munkaszerződés vagy 
megbízási szerződés megkötése, 
a gazdasági társaság javadalmazási 
szabályzata alapján juttatásai 
megállapítása, továbbá  
– ha a vezető tisztségviselő feladatait 
munkaviszonyban látja el – felette 
a munkáltatói jogok gyakorlása az egyéb 
munkáltatói jogok kivételével

Költségvetési, 
gazdálkodási és 
személyügyi helyettes 
államtitkár 

az SzMSz 4. függelék 
II. fejezet 1. alcíme szerinti, 
a miniszteri hatáskör 
gyakorlásával 
összefüggésben 
közreműködő vezető

Miniszter

26. pályázati kiírások előkészítése személyi 
ügyekben

Költségvetési, 
gazdálkodási és 
személyügyi helyettes 
államtitkár 

az SzMSz 4. függelék 
II. fejezet 1. alcíme szerinti, 
a miniszteri hatáskör 
gyakorlásával 
összefüggésben 
közreműködő vezető

Miniszter

27. az e Szabályzatban nem nevesített, egyéb 
tulajdonosi jogkörök tekintetében 
a tulajdonosi döntés meghozatala

Költségvetési, 
gazdálkodási és 
személyügyi helyettes 
államtitkár 

az SzMSz 4. függelék 
II. fejezet 1. alcíme szerinti, 
a miniszteri hatáskör 
gyakorlásával 
összefüggésben 
közreműködő vezető

Miniszter

2. függelék

A költségvetési, gazdálkodási és személyügyi helyettes államtitkár által  
– a miniszter által átruházott hatáskörben – gyakorolt jogkörök

Tulajdonosi jogkör Döntés előkészítéséért felelős Közreműködő A jogkör gyakorlója

1. a működés, valamint a gazdasági 
társaság által ellátott tevékenység 
törvényességének és hatékonyságának 
folyamatos figyelemmel kísérése

Portfóliókezelő 
Főosztály

az SzMSz 4. függelék 
II. fejezet 1. alcíme szerinti, 
a miniszteri hatáskör 
gyakorlásával 
összefüggésben 
közreműködő vezető

Költségvetési, 
gazdálkodási és 
személyügyi 
helyettes államtitkár 
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2. a számvitelről szóló  
2000. évi C. törvény szerinti beszámoló 
elfogadása, ideértve az adózott 
eredmény felhasználására vonatkozó 
döntés meghozatalát is

Portfóliókezelő 
Főosztály

az SzMSz 4. függelék 
II. fejezet 1. alcíme szerinti, 
a miniszteri hatáskör 
gyakorlásával 
összefüggésben 
közreműködő vezető

Költségvetési, 
gazdálkodási és 
személyügyi 
helyettes államtitkár 

3. az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény szerinti 
közhasznúsági melléklet elfogadása 
kizárólag nonprofit gazdasági társaság 
esetében

Portfóliókezelő 
Főosztály

az SzMSz 4. függelék 
II. fejezet 1. alcíme szerinti, 
a miniszteri hatáskör 
gyakorlásával 
összefüggésben 
közreműködő vezető

Költségvetési, 
gazdálkodási és 
személyügyi 
helyettes államtitkár 

4. a felügyelőbizottság ügyrendjének 
jóváhagyása

Portfóliókezelő 
Főosztály

az SzMSz 4. függelék 
II. fejezet 1. alcíme szerinti, 
a miniszteri hatáskör 
gyakorlásával 
összefüggésben 
közreműködő vezető

Költségvetési, 
gazdálkodási és 
személyügyi 
helyettes államtitkár 

5. olyan szerződés megkötésének 
jóváhagyása, amelyet 
a gazdasági társaság saját tagjával, 
vezető tisztségviselőjével, 
felügyelőbizottsági tagjával, választott 
társasági könyvvizsgálójával vagy azok 
közeli hozzátartozójával köt

Portfóliókezelő 
Főosztály

az SzMSz 4. függelék 
II. fejezet 1. alcíme szerinti, 
a miniszteri hatáskör 
gyakorlásával 
összefüggésben 
közreműködő vezető

Költségvetési, 
gazdálkodási és 
személyügyi 
helyettes államtitkár 

6. közszolgáltatási szerződés megkötése Portfóliókezelő 
Főosztály

az SzMSz 4. függelék 
II. fejezet 1. alcíme szerinti, 
a miniszteri hatáskör 
gyakorlásával 
összefüggésben 
közreműködő vezető

Költségvetési, 
gazdálkodási és 
személyügyi 
helyettes államtitkár 

7. a létesítő okiratban meghatározott, 
tulajdonosi jóváhagyást igénylő 
szerződések jóváhagyása

Portfóliókezelő 
Főosztály

az SzMSz 4. függelék 
II. fejezet 1. alcíme szerinti, 
a miniszteri hatáskör 
gyakorlásával 
összefüggésben 
közreműködő vezető

Költségvetési, 
gazdálkodási és 
személyügyi 
helyettes államtitkár 

8. gazdasági társaság befektetési 
szabályzatának jóváhagyása nonprofit 
gazdasági társaság esetében, ahol 
a létesítő okirat erről rendelkezik

Portfóliókezelő 
Főosztály

az SzMSz 4. függelék 
II. fejezet 1. alcíme szerinti, 
a miniszteri hatáskör 
gyakorlásával 
összefüggésben 
közreműködő vezető

Költségvetési, 
gazdálkodási és 
személyügyi 
helyettes államtitkár 

9. gazdasági társaság beszerzési 
szabályzatának jóváhagyása, ahol 
a létesítő okirat erről rendelkezik

Portfóliókezelő 
Főosztály

az SzMSz 4. függelék 
II. fejezet 1. alcíme szerinti, 
a miniszteri hatáskör 
gyakorlásával 
összefüggésben 
közreműködő vezető

Költségvetési, 
gazdálkodási és 
személyügyi 
helyettes államtitkár 



4592	 H I V ATA L O S 	 É R T E S Í T Ő 	 • 	 2019.	évi	47.	szám	

Tulajdonosi jogkör Döntés előkészítéséért felelős Közreműködő A jogkör gyakorlója

10. gazdasági társaság szervezeti és 
működési szabályzatának, kollektív 
szerződésének jóváhagyása, ahol 
a létesítő okirat erről rendelkezik

Portfóliókezelő 
Főosztály

az SzMSz 4. függelék 
II. fejezet 1. alcíme szerinti, 
a miniszteri hatáskör 
gyakorlásával 
összefüggésben 
közreműködő vezető

Költségvetési, 
gazdálkodási és 
személyügyi 
helyettes államtitkár 

11. a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya 
alá tartozó eljárások megindításának 
alapítói hatáskörben történő előzetes 
– a közbeszerzések központi 
ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 
kormányrendelet szerinti hatáskört nem 
érintő – jóváhagyása, ahol a létesítő 
okirat erről rendelkezik

Portfóliókezelő 
Főosztály

az SzMSz 4. függelék 
II. fejezet 1. alcíme szerinti, 
a miniszteri hatáskör 
gyakorlásával 
összefüggésben 
közreműködő vezető 
– Miniszteri Biztosi 
Titkárság, Közbeszerzési 
és Kontrolling Osztály

Költségvetési, 
gazdálkodási és 
személyügyi 
helyettes államtitkár 

12. tagi képviselők meghatalmazásával és 
visszahívásával kapcsolatos tulajdonosi 
jogok gyakorlása

Portfóliókezelő 
Főosztály

az SzMSz 4. függelék 
II. fejezet 1. alcíme szerinti, 
a miniszteri hatáskör 
gyakorlásával 
összefüggésben 
közreműködő vezető

Költségvetési, 
gazdálkodási és 
személyügyi 
helyettes államtitkár 

13. egyéb munkáltatói jogok gyakorlása, így: 
– munkavégzéssel járó egyéb jogviszony 
engedélyezése

Portfóliókezelő
Főosztály

az SzMSz 4. függelék 
II. fejezet 1. alcíme szerinti, 
a miniszteri hatáskör 
gyakorlásával 
összefüggésben 
közreműködő vezető

Költségvetési, 
gazdálkodási és 
személyügyi 
helyettes államtitkár 

14. a vezető tisztségviselő és a létesítő 
okiratban, tulajdonosi határozatban 
meghatározott személyi kör részére 
teljesítménykövetelmény és az ahhoz 
kapcsolódó juttatások meghatározása, 
valamint döntés annak értékeléséről

Portfóliókezelő
Főosztály

az SzMSz 4. függelék 
II. fejezet 1. alcíme szerinti, 
a miniszteri hatáskör 
gyakorlásával 
összefüggésben 
közreműködő vezető

Költségvetési, 
gazdálkodási és 
személyügyi 
helyettes államtitkár 

15. a vezetőre vonatkozó rendelkezések 
munkaszerződésben való alkalmazásához 
történő előzetes jóváhagyás

Portfóliókezelő
Főosztály

az SzMSz 4. függelék 
II. fejezet 1. alcíme szerinti, 
a miniszteri hatáskör 
gyakorlásával 
összefüggésben 
közreműködő vezető

Költségvetési, 
gazdálkodási és 
személyügyi 
helyettes államtitkár 

16. hitelfelvétel tulajdonosi jóváhagyása 
létesítő okiratban szabályozott módon

Portfóliókezelő
Főosztály

az SzMSz 4. függelék 
II. fejezet 1. alcíme szerinti, 
a miniszteri hatáskör 
gyakorlásával 
összefüggésben 
közreműködő vezető

Költségvetési, 
gazdálkodási és 
személyügyi 
helyettes államtitkár

17. az állami tulajdonban álló gazdasági 
társaságoknak az állam nevében nyújtott 
tőkeemeléshez, pótbefizetéshez és 
támogatáshoz szükséges előzetes 
engedélyek, vélemények bekérése

Portfóliókezelő
Főosztály

az SzMSz 4. függelék 
II. fejezet 1. alcíme szerinti, 
a miniszteri hatáskör 
gyakorlásával 
összefüggésben 
közreműködő vezető

Költségvetési, 
gazdálkodási és 
személyügyi 
helyettes államtitkár
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3. függelék

A portfóliókezelő főosztályvezető által – a miniszter által átruházott hatáskörben – gyakorolt jogkörök

Tulajdonosi jogkör Döntés előkészítéséért felelős Közreműködő A jogkör gyakorlója

1. egyéb munkáltatói jogok gyakorlása, így:
– három munkanapot meghaladó rendes 
szabadság, rendkívüli szabadság 
tudomásulvétele,
– külföldi kiküldetés, tanulmányút 
engedélyezése

Portfóliókezelő 
Főosztály

az SzMSz 4. függelék 
II. fejezet 1. alcíme szerinti, 
a miniszteri hatáskör 
gyakorlásával 
összefüggésben 
közreműködő vezető

Portfóliókezelő
főosztályvezető

2. a külföldi utazásokkal kapcsolatos úti 
jelentések tudomásulvétele

Portfóliókezelő 
Főosztály

az SzMSz 4. függelék 
II. fejezet 1. alcíme szerinti, 
a miniszteri hatáskör 
gyakorlásával 
összefüggésben 
közreműködő vezető

Portfóliókezelő
főosztályvezető

”

A honvédelmi miniszter 61/2019. (VIII. 30.) HM utasítása  
a Magyarországon települő NATO Erőket Integráló Elem támogatásáról és annak a honvédelmi 
szervezetekkel való kapcsolattartásáról, továbbá az adatszolgáltatással és információcserével kapcsolatos 
feladatokról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. §  Az  utasítás hatálya a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 80.  § 13.  pontja szerinti honvédelmi 
szervezetekre terjed ki.

2. §  Felkérem a  Magyarországon települő NATO Erőket Integráló Elem – angol megnevezése NATO Force Integration 
Unit  Hungary (a továbbiakban: NFIU HUN) – parancsnokát, hogy az  utasításban a  rá vonatkozó feladatok 
végrehajtásában közreműködni szíveskedjen.

3. §  A  NATO Észak-atlanti Tanácsa által 2016. szeptember 1-jei hatállyal aktiválásra került, a  NATO haderőstruktúra 
részeként, az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok jogállásáról, Párizsban, 
1952. augusztus 28-án készült Jegyzőkönyvhöz történő csatlakozásról és a  Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 
1999.  évi CXVI. törvénnyel kihirdetett Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Párizsi Jegyzőkönyv) alapján nemzetközi 
katonai parancsnokság jogállással rendelkező NFIU HUN-ra
a) a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a  Magyar 

Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, 
valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló 2011. évi XXXIV. törvény,

b) az Észak-atlanti Szerződés tagállamai közötti, fegyveres erőik jogállásáról szóló Megállapodáshoz történő 
csatlakozásról, a  Megállapodás kihirdetéséről, valamint a  Megállapodáshoz kapcsolódó egyes jogszabályok 
módosításáról szóló 1999. évi CXVII. törvény,
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c) a Párizsi Jegyzőkönyv,
d) az amerikai állomány jogállásának tekintetében a  Magyar Köztársaság Kormánya és az  Amerikai Egyesült 

Államok Kormánya közötti az  Egyesült Államok Fegyveres Erőinek a  Magyar Köztársaság területén történő 
tevékenységéről szóló Megállapodás, valamint az  annak mellékletét képező Végrehajtási megállapodások 
megerősítéséről és kihirdetéséről szóló 1997. évi XLIX. törvény, majd annak hatályon kívül helyezését 
követően,

e) a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti, a védelmi együttműködésről 
szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2019. évi LI. törvény 

rendelkezései az irányadóak.

4. §  Az NFIU HUN állománytáblával rendelkezik. Az NFIU HUN magyar állománya a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi 
CCV. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendelkezési állományba tartozik.

5. §  Az  NFIU HUN magyar állománya tekintetében az  állományilletékes parancsnoki jogkört a  honvédek jogállásáról 
szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 3.  § 
(2)  bekezdés d)  pontja figyelembevételével a  Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) parancsnoka 
(a továbbiakban: MH PK) által kijelölt személy látja el.

2. Az NFIU HUN támogatása

6. §  Az  NFIU HUN logisztikai ellátására vonatkozó szükségletek meghatározása során a  készletek megalakításának és 
lépcsőzésének rendje az MH logisztikai szakirányítási rendszere, a NATO irányelvek, a NATO Erőket Integráló Elemek 
létrehozásáról szóló Egyetértési Megállapodás, a  Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) és a  NATO 
Szövetséges Erők Európai Főparancsnoksága között kötött Bázis Támogatási Egyezmény alapján, az  NFIU HUN 
parancsnok által meghatározott igények figyelembevételével történik.

7. §  Az  NFIU HUN a  honvédelmi célú elektronikus információs rendszerei tekintetében a  hatósági felügyeleti, 
eseménykezelési és sérülékenységvizsgálati feladatokat a honvédelmi ágazati elektronikus információbiztonságért 
felelős szerv végzi. Az  elérhetőségek naprakészen tartásáért mindkét fél egyaránt felelős. Az  együttműködés 
keretében az  NFIU HUN és az  ágazati eseménykezelő szerv kölcsönösen tájékoztatják egymást 
a kibertér-fenyegetettségekről.

3. Az NFIU HUN-nal történő kapcsolattartás

8. §  A  kapcsolattartásra és az  adatok megosztására kijelölt honvédelmi szervezetek végrehajtják az  NFIU HUN 
szervezetével, állományával, működésével, infrastrukturális működtetésével, adatszolgáltatási és jelentési 
kötelezettségével, műveleti feladatrendszerével, valamint a  Befogadó Nemzeti Támogatás (a továbbiakban: BNT) 
feladataival összefüggő eseti adatigények feldolgozását, elemzését és szakterületi koordinációját, továbbá szükség 
esetén az NFIU HUN igényét a megfelelő szervezetnek vagy szervnek továbbítják.

9. §  Az  NFIU HUN-nal a  BNT-re vonatkozó kapcsolattartásért a  védelmi igazgatást érintő területek vonatkozásában, 
illetve a Honvédelmi Igazgatást Koordináló Tárcaközi Munkacsoport létrehozásáról, valamint szervezeti és működési 
rendjének meghatározásáról szóló 1525/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat alapján a HM Védelmi Igazgatási Főosztály 
(a továbbiakban: HM VIF) felelős.

10. §  A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) a  felderítő adatok és információk vonatkozásában 
az NFIU HUN-nal közvetlen kapcsolatot tart fenn.

11. §  Az  NFIU HUN személyi állománya a  12–20.  §-ban meghatározottak szerint, a  szolgálati út, valamint 
az  információbiztonsági rendszabályok betartásával az  érintett honvédelmi szervezetek személyi állományával 
operatív, ügyintézői szinten szükség szerint kapcsolatot vehet fel és tarthat fenn.
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4. Az adatszolgáltatás és az információcsere szabályai

12. §  Az  NFIU HUN feladatai ellátásához szükséges biztosítani kell az  elöljáró Északkeleti Többnemzeti Hadtest 
Parancsnokság által előírt eseti, heti és havi jelentések elkészítése érdekében az alábbi adatokhoz, információkhoz 
való hozzáférést:
a) környezetvédelmi előírások és együttműködés,
b) jelentős politikai, gazdasági, társadalmi hatású események és felderítő helyzetkép az  NFIU HUN felelősségi 

és érdekeltségi területeire vonatkozóan,
c) Magyarország mint befogadó nemzet katonai erőinek számában, szervezeti struktúrájában, képességeiben 

és diszlokációjában beállt változások,
d) NATO gyakorlatokkal és NATO műveletekkel kapcsolatos vagy NATO műveletek érdekében tervezett 

és végrehajtott szövetségesi mozgások,
e) a szövetséges erők fogadásával, állomásoztatásával és áthaladásával (angol megnevezése: Reception, 

Staging, Onward Movement, a  továbbiakban: RSOM) kapcsolatos művelet végrehajtásához szükséges, 
elsődlegesen a BNT Képesség Katalógusban rögzített civil és katonai BNT képességek, illetve a beérkező erők 
részére elérhető kapacitásokat előreláthatóan befolyásoló tényezők, kijelölt infrastruktúrák állapota és 
az azokban beállt jelentősebb változások, kiemelten a következő területeken:
ea) repülőterek, folyami kikötők, vasúti rakodók,
eb) erők állomásoztatására, gyülekeztetésére szolgáló infrastruktúra,
ec) az erők felvonulását és utánpótlását szolgáló földfelszíni útvonalhálózat és infrastruktúra,
ed) a beérkező erők támogatása érdekében kijelölt vagy potenciálisan telepítésére alkalmas laktanyák, 

gyakorló- és kiképzési létesítmények adatai,
ee) a BNT-vel kapcsolatos geolokációs helyek adatai,
ef ) Magyarország által kijelölt, a  többnemzeti erők felvonulását és fenntartását segítő végrehajtó 

erőkkel, illetve logisztikai erőforrások rendelkezésére állásával kapcsolatos adatok,
eg) egészségügyi biztosítással kapcsolatos tervek, adatok és helyzetjelentések,
eh) az  RSOM művelet végrehajtásával kapcsolatos nemzetközi megállapodások és kapcsolódó 

dokumentumaik,
ei) az RSOM művelet végrehajtásával kapcsolatos szolgáltatói szerződések helyzete,
ej) az  RSOM feladat végrehajtásával kapcsolatos befogadó nemzeti képességek fejlesztésének tervei, 

megvalósításuk aktuális helyzete és
ek) az RSOM művelet logisztikai támogatására kijelölt erők és elérhető kapacitásuk,

f ) Magyarország területén és légterében végrehajtásra tervezett nemzeti, illetve a  külföldi fél beleegyezése 
esetén, a  NATO, nemzetközi, két- vagy többoldalú megállapodáson alapuló gyakorlatok, kivéve, ha 
az információ biztosításáért felelős szervezet megítélése szerint az információ nem adható át, továbbá

g) a Magyarországon újonnan megjelenő és aktív szerepet betöltő nemzetközi kormányzati és nemkormányzati 
szervezetek tevékenységi köre.

13. §  Amennyiben az  NFIU HUN érintettsége fennáll, az  RSOM műveletekkel és a  BNT-vel kapcsolatban a  honvédelmi 
szervezetek szervezésében megrendezésre kerülő hazai rendezvényekre az  NFIU HUN meghívásra kerül. 
Az  NFIU  HUN bevonása esetén a  rendezvénnyel kapcsolatos terveket, feljegyzéseket és jelentéseket a  szükséges 
mértékben az NFIU HUN megismerheti.

14. §  Az NFIU HUN közvetlenül kérheti a honvédelmi szervezeteket, hogy biztosítsanak adatokat és információt a részére, 
akik a válaszadást közvetlenül, a kijelölt elsődleges kapcsolattartó szervezet egyidejű tájékoztatása mellett hajtják 
végre.

15. §  Felkérem az NFIU HUN-t, hogy kérésre, amennyiben lehetséges, a KNBSZ és a többi honvédelmi szervezet számára 
kérésüknek megfelelően információt szolgáltasson.

16. §  Az információcsere nyelve szükség szerint a magyar és az angol.
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17. §  Az  információátadás és az  adatkezelés a  nemzetközi szerződések és a  nemzeti – adatvédelmi és 
információbiztonsági szakterületeket meghatározó – jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök és belső 
rendelkezések előírásainak betartásával történik. Az  információ és az  adatok kizárólag a  szövetségesi feladatokkal 
összefüggésben kerülnek átadásra. A minősített adatok és a honvédelmi érdekből nem nyilvános adatok átadására 
csak a  jogszabályokban előírt engedéllyel és az  előírt eljárás betartása mellett kerülhet sor, amennyiben 
az NFIU HUN feladatainak ellátásához a minősített vagy nem nyilvános adatok megismerésére feltétlenül szükség 
van.

18. §  Az információcsere minősített adatok vonatkozásában történhet
a) papír alapon, futár útján a  Magyar Honvédség Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP) Ügyviteli Osztály, 

5. sz. Ügyviteli és NATO-EU részleg – mint az NFIU kijelölt futárállomása – bevonásával, valamint
b) elektronikus úton, a NATO Irodaautomatizálási Rendszer (NIAR) alkalmazásával.

19. §  Az információcsere nyílt adatok vonatkozásában történhet
a) papír alapon, futár útján az MHP Ügyviteli Osztály, 5. sz. Ügyviteli és NATO-EU részleg – mint az NFIU kijelölt 

futárállomása – bevonásával, valamint
b) elektronikus úton, a nemzeti STN hálózatban működő levelező rendszeren, továbbá a NIAR alkalmazásával.

20. §  Az NFIU HUN részére a honvédelmi szervezetek továbbítják az NFIU HUN feladatrendszeréhez szorosan kapcsolódó 
NATO dokumentumokat, kiemelten a kibővített NATO Reagáló Erő, az RSOM és a BNT témakörökben, amennyiben 
az a NATO információs rendszerén keresztül nem érhető el.

5. A honvédelmi szervezetek feladatai

21. §  Az  NFIU HUN feladatai végrehajtása érdekében, a  kapcsolattartó szervek, szervezetek kérésére – az  NFIU HUN 
információigényének megfelelő rendszerességgel – a felelős szervek, szervezetek az alábbi feladatokat hajtják végre:
a) a KNBSZ felderítő összefoglaló jelentést biztosít heti rendszerességgel az  NFIU HUN Elsődleges Felderítési 

Követelményei alapján, valamint eseti jelleggel megválaszolja az NFIU HUN információigényeit,
b) a HM Védelempolitikai Főosztály együttműködésben az  MHP Parancsnoki Irodával, eseti jelleggel 

információkat és elemzéseket biztosít a  jelentős politikai, gazdasági és társadalmi hatású eseményekről és 
ezek sajtóvisszhangjáról,

c) a HM VIF, együttműködésben az  érintett honvédelmi szervezetekkel, eseti jelleggel információt biztosít 
a BNT-vel kapcsolatos tárcaközi koordinációt igénylő területek helyzetéről,

d) a HM VIF és a  HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM VGH) együttműködik az  MHP-val 
a  többnemzeti erők felvonulásának és fenntartásának BNT-vel kapcsolatos civil és katonai képességekre 
vonatkozó – elsődlegesen a  BNT Képesség Katalógusban rögzített – adatokhoz, illetve a  kapcsolódó 
nemzetközi egyezményekhez és megállapodásokhoz való hozzáférés biztosításában,

e) a HM VGH az  NFIU HUN megkeresésére, eseti jelleggel további adatokat biztosít a  NATO gyakorlatokkal és 
műveletekkel kapcsolatos szövetségesi mozgásokról, a hozzá beérkező diplomáciai engedélyek alapján,

f ) a HM VIF együttműködik az  MHP-val az  egészségügyi biztosítással kapcsolatos információk eseti 
rendszerességgel történő biztosításában, valamint

g) a HM VGH együttműködik az  MHP Biztonságtechnikai Főnökséggel az  eseti jelleggel történő információ-
biztosításban Magyarország és az  MH környezetvédelmi előírásait és az  együttműködés aktuális feladatait 
illetően.

6. Záró rendelkezések

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

23. §  A Hvt. 80. § 14. pontja szerinti honvédségi szervezetekre vonatkozóan az MH PK külön intézkedést ad ki.
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24. §  Hatályát veszti a  Magyarországon települő NATO Erőket Integráló Elem támogatásáról, és annak a  Magyar 
Honvédséggel való kapcsolattartásról, az  adatszolgáltatással és információcserével kapcsolatos feladatokról, 
valamint az  annak tevékenységét támogató munkacsoportról szóló 106/2017. (HK 11.) HM KÁT–HVKF együttes 
intézkedés.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság elnökének 2/2019. (VIII. 30.) EBH utasítása  
az Egyenlő Bánásmód Hatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2018. (X. 4.) EBH utasítás 
módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23.  § (4)  bekezdés c)  pontjában meghatározott jogkörömben eljárva, 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés g) pontja, továbbá 
az  egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 4.  § a)  pontja rendelkezéseire figyelemmel, 
az  egyenlő bánásmódról és az  esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alapján működő Egyenlő 
Bánásmód Hatóság szervezeti felépítéséről és működési rendjének szabályairól a következő utasítást adom ki:

1. §  Az  Egyenlő Bánásmód Hatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2018. (X. 4.) EBH utasítás 
(a továbbiakban: Szabályzat) Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Ez az utasítás 2019. szeptember 1-jén lép hatályba.

  Dr. Honecz Ágnes s. k.,
  elnök

1. melléklet a 2/2019. (VIII. 30.) EBH utasításhoz

 1. A  Szabályzat Mellékletének 19.1.  pont e)  alpontjában az  „ügyirat-kezelési főreferens 1–2” szövegrész helyébe 
az „ügyirat-kezelési főreferens 1–3” szöveg lép.

 2. Hatályát veszti a Szabályzat Mellékletének 19.1. pont c) alpontja.
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A legfőbb ügyész 14/2019. (VIII. 30.) LÜ utasítása  
az ügyészségi informatikáról szóló 17/2013. (VIII. 9.) LÜ utasítás módosításáról

Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 8. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő utasítást adom ki:

1. §  Az ügyészségi informatikáról szóló 17/2013. (VIII. 9.) LÜ utasítás 1. melléklete helyébe a Melléklet lép.

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

  Dr. Polt Péter s. k.,
  legfőbb ügyész

Melléklet a 14/2019. (VIII. 30.) LÜ utasításhoz

„1. melléklet a 17/2013. (VIII. 9.) LÜ utasításhoz

NYILATKOZAT
informatikai eszköz használatának szabályairól

Alulírott ......................................................

 I. Kötelezettséget vállalok, hogy az informatikai rendszerekben az azonosításomra szolgáló információk [felhasználói 
neve(i)m és jelszava(i)m] titkosságát megőrzöm, az(oka)t más tudomására nem hozom, és leírva, más által 
hozzáférhető helyen nem tartom.

 II. Tudomásul veszem az alábbiakat:
1. Az  általam személyes használatra átvett, illetve közös használatú informatikai eszközök az  ügyészség 

tulajdonát képezik, azokat – eltérő megállapodás hiányában – kizárólag az ügyészségi szolgálati viszonyom 
teljesítése illetve ügyészségi érdek-képviseleti feladataim ellátása érdekében használhatom. Ennek 
ellenőrzése érdekében a munkáltató, illetve arra feljogosított képviselője a számítástechnikai eszközön tárolt, 
az  ügyészségi szolgálati viszonnyal összefüggő adatokba betekinthet. Ezen ellenőrzési jogosultság 
szempontjából az  ügyészségi szolgálati viszonnyal összefüggő adatnak minősül a  korlátozás betartásának 
ellenőrzéséhez szükséges adat is.

2. Az  ügyészségi informatikai rendszerek biztonsága érdekében az  internet és e-mail elérésemet ellenőrzik, 
szűrik.

3. Az  ügyészségi és az  ügyészség által biztosított informatikai és alkalmazói rendszerekkel, szolgáltatásokkal 
történő szándékos visszaélések megelőzése és utólagos felderítése érdekében az informatikai és alkalmazói 
rendszerek, szolgáltatások használatát rögzítik (naplózás) és ellenőrzik.

4. Az ügyészségi és az ügyészség által biztosított informatikai rendszerek és szolgáltatások a munkaköri, illetve 
ügyészségi érdekképviseleti feladataim ellátását hivatottak támogatni, amelyek magáncélú használatából 
eredő károkért kártérítési felelősséggel tartozom.

5. Az  ügyészségi számítógépekre olyan programot telepítettek, amely a  háttérben folyamatos nyilvántartást 
vezet a gépben található hardver és szoftver eszközökről, ennek során rendszeresen ellenőrzi a számítógép 
alkatrészeinek meglétét, funkcionalitását, listát készít a  telepített programokról, figyeli a  felhasználó által 
futtatott programokat, telepíti az  új szoftvereket. A  fenti folyamat során nem zárható ki, hogy ellenőrzés 
esetén a számítógépen tárolt személyes adataimat az erre jogosult megismeri.
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6. Az  ügyészségi és az  ügyészség által biztosított informatikai eszközök és az  azokon tárolt, munkavégzéssel 
kapcsolatos adatok biztonságára fokozott figyelemmel leszek. Ezeknek bármiféle veszélyeztetésével vagy 
károsodásával járó eseményről munkáltatómnak haladéktalanul tájékoztatást adok. Az  eszközök 
használatára, megóvására és megőrzésére vonatkozó – ügyészségi szolgálati viszonyból fakadó – 
kötelezettségeim szándékos vagy gondatlan megszegésével az  átvett, illetve a  használt ügyészségi 
informatikai eszközökben okozott károkért teljes anyagi felelősség terhel.

 III. Kijelentem, hogy
– az  általam átvett informatikai eszközök hardver- és szoftverintegritását megőrzöm, azokon jogosulatlanul 

programot nem telepítek, alkatrészt nem cserélek;
– a munkakörömből adódóan az informatikai eszközökről megismert személyes adatot, a tudomásomra jutott 

minősített adatot megőrzöm, azokról másolatot engedély nélkül nem készítek, a  minősített adatok 
kezelésére vonatkozó szabályokat betartom.

Informatikai felhasználói azonosító: ................................

Kelt:

  (..................................................) 
  aláírás”

Az országos rendőrfőkapitány 32/2019. (VIII. 30.) ORFK utasítása  
a kulturális javakat érintő bűncselekményekkel kapcsolatos adatszolgáltatásról 

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 kulturális javakat érintő bűncselekményekkel 
kapcsolatos adatszolgáltatás egységes és szakszerű végrehajtása érdekében 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. Az utasítás alkalmazásában: 
a) kulturális javak: a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7. § 10. pontjában szereplő 

meghatározáson túl a múzeumi, levéltári tárgyak mellett a tulajdonos kilététől függetlenül bármilyen 
műtárgy, műkincs (így például festmények, szobrok és egyéb képzőművészeti alkotások vagy az egyes 
történelmi korokból, művészeti korszakokból származó, történelmi múlttal is rendelkező tárgyak), a koruknál, 
anyaguknál, jellegüknél, jelentőségüknél fogva kulturális értéket is képviselő 50–100 évnél régebbi eredetű 
régiségek (így például az egykori használati tárgyak: antik bútorok, szőnyegek, porcelán tárgyak, vázák, órák, 
ezüst tárgyak, kegytárgyak, régi könyvek), ideértve a védett kulturális javakat, a régészeti korú tárgyakat és 
a régészeti leleteket is;
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b) tárgyleírás: a kulturális javak körébe tartozó tárgyak egyenként – kivételesen indokolt esetekben csoportosan, 
összegzett módon – történő, egyedi sajátosságokat is tartalmazó szöveges ismertetése, értékmeghatározása 
és képi dokumentációja.

II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

1. Az adatszolgáltatás végrehajtása

 3. A kulturális javakat érintő bűncselekményről az eljáró nyomozó szervnek értesítenie kell a Készenléti Rendőrség 
Nemzeti Nyomozó Iroda Nyomozó Főosztály Vagyonvédelmi Osztály Műkincsvédelmi Alosztályát (a továbbiakban: 
Műkincsvédelmi Alosztály) a 4. alcímben foglaltak szerint. 

 4. Abban az esetben, ha a bűncselekménnyel érintett tárgyak vonatkozásában különleges szakértelem vagy 
szakismeret szükséges annak eldöntésére, hogy mely tárgyak tartoznak a 2. pont a) alpontjában meghatározottak 
alapján a 3. pont szerinti értesítési kötelezettség körébe, az eljáró nyomozó szerv kérheti a Műkincsvédelmi Alosztály 
segítségét, vagy szakértő, szaktanácsadó közreműködését veheti igénybe. 

2. Ügyadatok

 5. Az ügyadatok körébe tartozik:
a) az eljáró nyomozó szerv megnevezése;
b) az eljárás ügyszáma;
c) a bűncselekmény megnevezése;
d) a bűncselekmény Büntető Törvénykönyv szerinti minősítése;
e) az elkövetés pontos helye és annak jellege;
f ) az esemény helyszínének beazonosítását lehetővé tevő egy karakteres betűkód a latin ábécé nagy betűiből 

(A, B, C, D…) – azonos ügyszámon belül több esemény (helyszín) esetén a helyszínek Robotzsaru integrált 
ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer szerinti sorrendjének megfelelően – kiválasztva;

g) az elkövetés ideje;
h) az elkövetés módja;
i) a bűncselekménnyel érintett kulturális javak nevesítése, felsorolása; 
j) az elsődleges adatok alapján becsülhető kárérték; 
k) a tényálláshoz kapcsolódó esetleges egyéb lényeges körülmények. 

3. Tárgyleírás

 6. A tárgyleírást, amennyiben ezzel kapcsolatban előzetes feljegyzés, adatlap vagy egyéb dokumentáció nem áll 
rendelkezésre, az adott tárgyról megfelelő ismeretekkel, adatokkal rendelkező személy – így különösen sértett, 
károsult, gyűjteménykezelő, vagyonbiztosítási megbízott, muzeológus, művészettörténész – közreműködésével kell 
elkészíteni.

 7. A tárgyleírás elkészítése során törekedni kell olyan lényeges adatok beszerzésére, amelyek segíthetik a felkutatását, 
azonosítását, így például a tárgy jellemző anyaga, befoglaló méretei, tömege, egyedi azonosító jegyei, esetleges 
sérülések, elhelyezett jelzések, művészeti alkotás esetén az alkotó neve. Amennyiben a kulturális javak körébe 
tartozó tárgy korábban védetté lett nyilvánítva, ezt – a nyilvántartási szám megadásával – fel kell tüntetni. 

 8. A pontos leírás érdekében az eljáró nyomozó szerv a Rendőrség belső intranetes oldalán elérhető, előre szerkesztett 
műtárgy adatlap felhasználásával és megküldésével teljesíti a tárgyleírással kapcsolatos adatszolgáltatást, azon 
rovatok kitöltésével, amelyekre vonatkozóan adatokkal (képekkel) rendelkezik. Az adatlaphoz tartozó kitöltési 
útmutató iránymutatást ad a tárgyleírás elkészítéséhez és a tárgyleírás azonosító számának meghatározásához.
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 9. A tárgyleírás érdekében az eljáró nyomozó szervnek a kulturális javak körébe tartozó tárgy jellemzőire vonatkozó 
részletes szöveges leírás mellett lehetőség szerint – amennyiben ezt a tárggyal kapcsolatban esetleg megjelent 
korábbi publikációk, tudományos vagy művészeti kiadványok, árverési katalógusok, egyéb fellelhető fényképes 
dokumentumok, archív felvételek vagy amatőr fotók lehetővé teszik – be kell szerezni az elveszett tárgyat ábrázoló 
fényképeket vagy a képi megjelenítést lehetővé tevő más adathordozókat. Törekedni kell a fellelhető legjobb 
minőségű képek tárgyleíráshoz történő felhasználására. 

 10. A tárgyleírás érdekében a szöveges leírás elkészítésére és a fényképek beszerzésére a bűncselekménnyel érintett 
kulturális javakra vonatkozó elsődleges adatok ismertté válását követően haladéktalanul intézkedni kell. 
A tárgyleírást az egyes tárgyakhoz rendelt azonosító számmal kell ellátni, a 8. pontban meghatározottak szerint. 

 11. Amennyiben a bűncselekménnyel érintett kulturális javakkal kapcsolatban a nyomozás során szakértői vélemény is 
készül, annak egy másolati példányát szintén meg kell küldeni a Műkincsvédelmi Alosztálynak.

 12. A Műkincsvédelmi Alosztálynak történő adatszolgáltatás nem helyettesíti a bűncselekmények során eltűnt kulturális 
javak körözésének elrendelésére történő intézkedést. 

 13. A tárgyleírás megküldésével egyidejűleg a Műkincsvédelmi Alosztályt tájékoztatni kell arról, hogy a bűncselekmény 
során eltűnt kulturális javak hazai és nemzetközi körözésének elrendelésére történt-e intézkedés. Az eljáró nyomozó 
szervnek egyúttal nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a tárgyleírás adattartalmának nyilvánosságra hozatalát 
–  a nyomozás érdekeire figyelemmel – átmenetileg korlátozza-e. A nyilvánosságra hozatal korlátozása esetén 
a korlátozás várható időtartamát meg kell jelölni. 

4. Az értesítés rendje

 14. A 3. pont szerinti értesítésnek tartalmaznia kell a bűncselekményre vonatkozó ügyadatokat és a bűncselekménnyel 
érintett kulturális javakra vonatkozó tárgyleírásokat.

 15. A kulturális javakat érintő bűncselekménnyel kapcsolatos ügyadatokat az eljáró nyomozó szerv – a bűncselekmény 
ismertté válását követő 3 munkanapon belül – köteles megküldeni a Műkincsvédelmi Alosztály részére. 

 16. A bűncselekménnyel érintett kulturális javakra vonatkozó tárgyleírást – a szükséges adatok beszerzését követően 
haladéktalanul – meg kell küldeni a Műkincsvédelmi Alosztály részére. 

 17. A tárgyleírást egyes adatok vagy fényképek hiányában is meg kell küldeni a Műkincsvédelmi Alosztálynak, 
amennyiben előre látható, hogy a további adatok vagy fényképek nem, vagy csak hosszabb – 15 napot meghaladó – 
időtartamon túl szerezhetők be. Amennyiben a hiányzó adatok vagy fényképek beszerzésére a nyomozás későbbi 
szakaszában sor kerül, azokat az eljáró szerv, az ügyszám és a tárgyleírás azonosító számának megjelölésével 
pótlólag meg kell küldeni.

 18. A Műkincsvédelmi Alosztály az adatok beérkezését – és az esetlegesen szükséges kiegészítésre irányuló 
intézkedések megtételét – követően az adatok számítógépes feldolgozása és adatbázisba rendezése érdekében 
– az  irányadó adatkezelési jogszabályi rendelkezések betartásával – haladéktalanul továbbítja a bűncselekmények 
során eltűnt kulturális javakra vonatkozó tárgyleírást és az 5. pont a)–d) alpontjaiban meghatározott ügyadatokat 
a központi örökségvédelmi hatóság részére, egyúttal jelzi, ha a nyomozó szerv a nyomozás érdekeire figyelemmel 
a tárgyleírás nyilvánosságra hozatalát átmenetileg korlátozta.

 19. A bűncselekmények során eltűnt kulturális javak megtalálásáról – a biztosítás érdekében tett intézkedést 
(lefoglalást) és az elrendelt körözés visszavonását követő 24 órán belül – értesítést kell küldeni a Műkincsvédelmi 
Alosztály részére, az eljárás ügyszámára, az eljáró szerv megnevezésére, a tárgyleírás azonosító számára, valamint 
a megtalálás időpontjára, helyére és a megtalálás körülményeire vonatkozó adatok közlésével.
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III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 20. Ez az utasítás – a 21. pontban meghatározott kivétellel – a közzétételét követő napon lép hatályba.

 21. Az 1–7. és a 9–19. pont az utasítás közzétételét követő 32. napon lép hatályba.

 22. A 8. pont szerinti műtárgy adatlap és ahhoz kapcsolódó kitöltési útmutató elkészítéséről és a Rendőrség belső 
intranetes oldalán történő elérhetőségének biztosításáról a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes 
az utasítás hatálybalépésétől számított 30 napon belül gondoskodik.

  Dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy s. k.,
  rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes

Az országos rendőrfőkapitány 33/2019. (VIII. 30.) ORFK utasítása  
az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv katasztrófavédelmi feladatairól szóló 
15/2014. (V. 23.) 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 foglaltak alapján, az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv 
katasztrófavédelmi feladatairól szóló 15/2014. (V. 23.) ORFK utasítás módosítására kiadom az alábbi utasítást:

 1. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv katasztrófavédelmi feladatairól szóló 15/2014. (V. 23.) 
ORFK utasítás (a továbbiakban: Utasítás) a következő 1/A. ponttal egészül ki:
„1/A. Az  utasítás alkalmazásában rendőrségi létfontosságú rendszerelem: a  létfontosságú rendszerek és 
létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény alapján a rendőrségi szerv 
nemzeti létfontosságú rendszerelemként kijelölt kritikus infrastruktúrája.”

 2. Az Utasítás a 11. pontot követően a következő alcímmel egészül ki:
„4. A rendőrségi létfontosságú rendszerelemekkel kapcsolatos feladatok
11/A. Az ORFK Gazdasági Főigazgatóság, a VIO állományából, valamint a rendőrségi létfontosságú rendszerelemek 
vonatkozásában 1-1 fő biztonsági összekötőt kell kijelölni.
11/B. A rendőrségi létfontosságú rendszerelemet üzemeltető rendőri szerv vezetője:
a) a személyi állományából a  11/D.  pontban meghatározott követelményeknek megfelelő biztonsági összekötőt 
jelöl ki;
b) a kijelölt biztonsági összekötő személyéről és elérhetőségeiről írásban tájékoztatja a  VIO vezetője útján 
a  rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettest, valamint a  katasztrófavédelmi szerv illetékes szervezetének 
vezetőjét;
c) ha a  biztonsági összekötő nemzetbiztonsági ellenőrzése során kockázati tényező merül fel, intézkedik új 
biztonsági összekötő kijelölésére;
d) a rendőrségi létfontosságú rendszerelemben bekövetkező minden olyan változásról, amely az  azonosítási 
jelentés változtatását indokolja, soron kívül írásban tájékoztatja a  VIO vezetője útján a  rendészeti országos 
rendőrfőkapitány-helyettest;
e) intézkedik a biztonsági összekötői feladatokat ellátó személyi állomány részére, a rendvédelmi feladatokat ellátó 
szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerinti, 100% mértékű 
megbízási díj folyósítására;
f ) a biztonsági összekötő részére biztosítja az eredményes munkavégzéshez szükséges feltételeket;
g) ellátja a hatáskörébe tartozó ágazati kijelölő hatósági feladatokat.
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11/C. A biztonsági összekötő:
a) a kijelölt rendőrségi létfontosságú rendszerelem(ek) vonatkozásában az  azonosítási jelentést és az  üzemeltetői 
biztonsági tervet elkészíti, azokat a jogszabályokban meghatározott időközönként felülvizsgálja;
b) kapcsolatot tart a kijelölési eljárásban részt vevő hatóságokkal, szakhatóságokkal;
c) végzi a  hatósági, szakhatósági eljárás során a  közrend, a  közbiztonság és a  lakosságvédelem szempontjából 
a véleménynyilvánítással kapcsolatos feladatokat;
d) közreműködik a rendőrségi szervek hatáskörébe tartozó ágazati kijelölő hatósági feladatok végrehajtásában;
e) közreműködik a  rendőrségi létfontosságú rendszerelem működése során bekövetkezett rendkívüli események 
kivizsgálásában;
f ) a rendőrségi létfontosságú rendszerelemet érintő koordinált hatósági ellenőrzés során együttműködik 
a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervével.
11/D. A  biztonsági összekötőnek a  létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és 
védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 6.  §-ában 
meghatározott követelményeken felül az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:
a) érvényes nemzetbiztonsági ellenőrzés;
b) hivatásos jogviszony.”

 3. Az Utasítás
a) 3.  pont a)  alpontjában az „ORFK Rendészeti Főigazgatóság Védelmi Igazgatási Osztály” szövegrész helyébe 

az „ORFK Rendészeti Főigazgatóság Védelmi Igazgatási Osztály (a továbbiakban: VIO)” szöveg;
b) 6. és 13.  pontjában az „az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Védelmi Igazgatási Osztály” szövegrész helyébe 

az „a VIO” szöveg;
c) 13.  pontjában az  „az ORFK rendészeti főigazgatóját” szövegrész helyébe az  „a rendészeti országos 

rendőrfőkapitány-helyettest” szöveg
lép.

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

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

  Dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy s. k.,
  rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes
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III. Közlemények

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye 
elveszett, eltulajdonított, 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, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámát teszi közzé:

461796I
774252G
707626F
237081H
946247J
298853E
000584M
017250P
031207F
032548N
036889I
053066R
055352J
055867L
108353B
123125J
130021S
142806P
168599G
175637M
184285N
202910L
202985N
208733P
227948R
244164S
248740H
270602S
278472P
290597M
305732N
311762R
316502P
325499N
367990N
377499K
381776L
390616G
406056S

416895R
424566R
425906R
430310L
438795M
442959R
447050H
452113P
456587S
469290R
512975R
523027K
542226R
545094N
553346S
555278P
561907G
570167R
571059P
579165S
579567R
591092K
594399E
606795P
619026P
627459E
641929S
645220K
653005I
653061J
671811B
673603P
675783J
698338G
724222N
727099R
728872L
732421E
734111N

752370N
786208L
792165N
796085H
797468M
800590G
806759H
820221H
846172H
847779N
858735R
862099K
863354I
885935G
904185R
912251E
924948L
935882N
937043P
941031R
955654R
959160N
960222E
975905N
984467I
991821P
004578R
007998R
010479M
011826M
012343K
034406S
034754P
037774F
050958L
080138P
089103H
100784I
106970K

107021R
126340L
133926P
145924S
155291R
169162H
174335N
179269H
187642K
192028G
196971N
200307I
201381R
202610M
212877P
220386J
223860S
224521N
225414L
231858K
231954N
232098D
232314H
243798M
245965L
256036S
256058I
264729N
283082N
286735S
286781S
287003E
287759P
298788M
303435M
303748I
304745S
312489P
312944L

318686G
318909P
327323N
332249E
342102S
342357R
343441K
345694R
347958C
348458S
350731S
351983N
354920C
369898N
371104L
373843L
378021K
378094N
380703P
386556L
403450A
413069R
415330M
417353P
426746N
435989N
464329K
474793S
491295S
492530S
509410K
526776C
534953J
537244L
541767D
542737J
544418N
575512R
577439H
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582137N
590604K
592375I
592971P
599616K
610982P
614034M
620046R
622002B
623525R
625162H
626931I
630259J
650833G
651931S
655303R
658598S
658704M
660154G
661161I
667307S
669177P
686017B
687025H
693692E
719200R
719999R
720010S
734100M
735912N
764700I
767765J
776959F
783358E
790652P
801423M
812632D
820298M
831468N
843251N
846940R
856051R
869298M
874782S
880835E
884616L
925208M
930435M
933632R
937663H
940951G
941931I
951657L
958942J

963504R
992877R
993220M
995856M
016206R
018672P
045706N
057559K
123182P
160203M
163003C
173050L
189058M
206014P
207185R
208813M
209024C
222377P
227418S
231870H
232765R
234974M
241566H
248452F
250428F
255409P
259788G
266243J
266851H
269742S
289322L
293861M
305352I
306267E
307256S
309859N
315140M
318014M
327820M
327907M
333537E
344482P
384950R
403115K
421915M
429071N
465733S
466304R
471712P
500225S
501585L
505728S
510599S
513825R

517205R
532171S
535816S
537131M
537997H
552554L
561858P
562765C
581345P
586138N
598458C
604500I
612367M
617737M
621442J
624757K
626864E
629348N
635219K
635574L
642577C
644999H
652402P
655785P
661810R
663132M
676086M
684245L
686095R
704538P
709218K
722058P
728579N
730914B
733927L
745069N
755535R
755560R
757592R
762834F
767626A
770858N
776904N
785364P
798052G
807358P
825568F
842616B
878240N
891353J
896891N
896955R
896995N
901845N

903350L
921631I
924760P
925370N
970042P
983755R
985682L
000459A
026687N
030276P
057642M
057681L
077504E
082036N
091887S
128068G
131830H
173330S
194675S
200891M
254938S
276614S
279794M
285207P
295860M
296018L
392366R
394864N
416971P
425416H
442308J
492056I
533429H
556790H
580453G
652091L
654731S
675021S
681545R
683689J
705978N
744029P
764914G
764947P
767675M
792545S
793580N
893657E
951950R
984980R
003327J
007427S
011207S
017400G

020218M
022994J
037283M
039341L
048826L
050399P
054653P
059143R
059636P
063202N
069969S
074584P
077277J
088169N
089130A
101656S
111624R
116391K
118904N
121817P
135722R
146649S
150029R
154272J
157237N
158493J
160170M
169548S
171215F
172527I
174601M
183416R
190441K
191844N
210704S
220688J
221843S
230066N
234453S
245080L
245553E
256391N
283188K
285042R
286347P
292320K
298153P
307341L
315269P
322488P
323016S
326498N
329543S
333421N
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338010P
343812N
349619N
352762M
356377B
358494P
364617L
364752G
367980L
371246L
377100I
379774M
381695F
383169S
387218G
392069L
392506S
398427J
410177G
414547P
416393S
429665L
433520P
434003P
437782R
444518N
453273P
454333H
463320P
469875N
470237L
472280S
475179C
484781R
490986S
491066R
493743J
495754M
496899G
496937P
496997H
516156G
527509R
533057N
535786P
542901R
555897M
567862I
573181S
573358N
574439J
577482E
579146L
581224M

596104M
598612S
603645E
610091S
616778M
623780P
630060J
637974N
639504K
651622M
653628L
655843M
661458L
663787N
678424P
689282M
690941G
691878N
695988P
700191G
701140G
706998B
707166B
712886P
718361H
720909C
722350P
729697L
731259F
733359P
735618L
736444R
736858E
738504M
741651I
743334C
749759P
756409R
763259L
766801F
768013S
791014I
791989C
796720M
797074P
801661L
810585L
813250R
817258N
825080R
826399F
834850P
845783P
846056M

853042K
856386P
859441F
867769M
870541M
878257R
885764K
887115G
890014R
893363R
899059D
899416K
902326F
908472M
918337M
927060A
928622R
937352E
940796N
949700P
950302P
954421D
956241H
957390P
959342I
968615R
970695P
980278I
980772L
981799L
984914N
998972N
017508S
019742S
027061C
028668S
063308P
064879S
086058N
094325K
102211I
104370C
120725M
135513L
145135R
147889M
155200R
162289A
168669J
172896P
173771P
176890S
182386L
189611R

190059M
211304E
229976S
231166M
235367A
240057N
265459N
269035S
269913P
278108P
292549I
305896R
308729M
309830J
312533H
338832S
346780R
350588I
356782D
360702M
363155L
363852M
366347I
373553R
376822G
381753L
382582N
405759I
421594I
435952E
443952M
444480P
446177S
456952G
457069H
461876R
467734L
473073P
473290J
484644R
502264P
510300R
513011R
515008G
515714M
519201S
537675S
544493S
556349P
557628R
570334M
583420L
593474E
600658B

606017L
607280R
615674R
621094R
631278H
635607K
641011H
661820S
665888R
666138H
666221R
667886R
681067I
690116K
694591N
705669S
711865N
715194M
715385S
721980G
741075N
741902F
745266P
749275N
760565R
766362L
769286P
771349D
795983J
799266M
799787J
807481L
817730J
819034E
825234C
854284H
872851N
905002N
917764I
936301N
936354J
937034P
951126H
963348I
995987P
996105G
997403N
022687N
053581S
059464M
059628P
068683C
069755E
108805P
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160037K
170094P
186718G
202372J
206829B
231870M
239366N
243375P
257053S
258256S
319389S
325617J
325821J
327299J
337569I

342019J
345934S
347266H
360476P
392664S
394811S
439325A
441545G
443577S
464060R
466680J
476740S
491421R
510616J
516986N

542570S
549728H
552050S
552916K
559375G
584168M
615918L
638550R
683531K
697795P
704793I
707421N
711732L
711927L
761401R

767696M
772050H
776121D
777691R
780523D
786190H
794518I
796614P
805295G
812129R
813124P
813285S
815116N
817111L
823028K

832021B
840916R
855374N
867491L
873744S
877775I
884036E
884050J
887989R
907926L 
920872E
941951J
950579F
967827N
976544C

997232K

Budapest, 2019. augusztus 14.

136260H
896783G
147791J
614575G
022353R
027689K
037448S
045684S
073247M
116931S
132137P
138422H
142359L
152674S
153639N
155122R
158204N
171546P
173309L
173818M
180181F
217442J
222492M
224369F
257363P
271715K
276909N
281246R
299624K
304875P
312571N
317752L
318156S
328076R

329608J
343319S
350258P
355704S
355937F
359263J
365412R
366873L
380103K
382296S
383667L
426559M
426574M
429508K
430530H
431097J
458271L
476052L
479214K
496575M
516412H
522943H
532340N
537501G
542573M
567876S
569842R
577891L
588028D
590375J
597014N
597179C
597234H
599512L

609643K
617694A
624368L
626774J
629400P
631001P
633526S
638284E
639652R
640244I
659568P
685960J
701404G
707144S
728375D
733062M
735229N
748419N
748666I
751278M
759798K
760296M
765384J
765946H
766068N
770516P
783255R
786860G
789179P
804419P
812721K
814003E
826665I
836204H

844089N
849391R
859106N
868916I
881034P
897830L
900560P
916771M
919011L
932336M
937937L
953127G
977693R
981036K
005740S
010094S
017274C
020471F
023957R
025444R
035259P
039955N
046893R
049801J
050196M
050774J
054334H
056632S
061438L
066532R
066851L
068961I
069620L
073299R

076324G
079699J
090713K
095286M
103060D
103659N
107373H
115886N
126784E
129539L
130353L
130746R
147461N
167607H
174228R
174717S
176228H
182320R
187769P
189182P
191688G
196229H
196605F
197720R
200443L
206833K
216177S
230243S
239082K
242017H
242469G
244934L
247084N
255376R
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276208R
278554S
278679P
281990E
282313S
285382N
295778P
299884L
305094I
310659N
316401D
318526R
327260R
327652G
327870R
336516J
340345E
340788P
342133G
346924P
347459K
349745K
365919E
367756I
370433M
372769P
375553R
380465P
388384M
390510L
394787L
396823A
398312M
402655H
421471E
422730G
427996R
428570B
433543S
451016R
456363E
458315S
460683H
461910H
467155B
481563H
488002N
491965P
493549A
494916M
500096H
526259R
528235P
533713P

534627R
541707N
550001M
556499R
564055G
571257S
572576N
576044R
576361M
582466M
589418B
590487L
595649H
599278C
609069I
611687R
628691M
641931P
643410M
644511A
647174J
647677M
651053S
658979D
663751S
665568K
669774I
672466S
676031J
694933N
712460D
714106S
719051R
720210D
731541H
735883D
748930L
754540B
769274S
777929J
783111P
783747H
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803525L
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806238R
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816568D
819240R
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841327G
842967P
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854034N
856669M
863286G
864541N
866004E
872281M
872844N
877642S
885827F
886528R
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923736N
938086E
944789M
945954R
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955585L
972957M
976682N
977302H
007769J
009430L
012499D
039755E
039867M
050690R
052215L
054883D
055172P
055726F
064979M
077682M
088440R
115570R
135551P
138186R
142502M
150973S
157375L
157605C
170971H
172188R
175374F
197321I
203060K
208239M
209770H
214268K
217061M
218976N
219020J
235633S
241644H
243358E

245092D
245580P
246122A
249803M
258004H
260800N
260943R
261783K
275915P
277839K
281798K
290881H
294170P
294623J
302708N
303230P
315741L
317302L
318898N
328583C
329815P
334090P
357428P
365323I
367124H
369992F
373477M
393075K
431409A
432974K
453388L
457662H
460970E
480437L
493014P
501231H
503789H
505845H
509182N
518805H
519764H
523841A
526768H
534478E
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573409R
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583707G
615866K
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803694J
822785L
824336R
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849064L
864522N
866831F
866862P
870427H
873479L
879299P
893111E
903526G
904454N
905488P
906169G
950978R
959977E
960124N
969720K
973669P
977930K
979699N
989030P
989310R
998329R
384090R
028446L
612895K
021081L
029559R
035904R
068779H
082091N
091761K
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510261G
526070S
531222H
534864S

553972B
556130H
578057L
580174R
580952S
598225B
599309L
615702M
635166M
638733N
640826F
647385L
658243B
666043N
670544R
730194P
731973L

734966N
736277R
762856D
765345D
768793R
769219M
775485M
777710J
780189C
783755N
821567P
830488I
838812P
841106L
850799A
851971D
877715J

878907S
883622L
886384R
895369G
899197N
901200S
917550S
926622P
933972L
945417L
949736P
955191R
991464G

Budapest, 2019. augusztus 21.

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar pályázati felhívása  
önálló bírósági végrehajtói álláshelyek betöltésére

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) 250. § (2) bekezdés 21. pontjában biztosított felhatalmazás alapján 
a  Magyar Bírósági Végrehajtói Kar pályázatot ír ki a bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendeletnek 
a  Magyar Bírósági Végrehajtói Kar egyes feladatairól, valamint egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 
szóló 5/2016. (III. 8.) IM rendelettel történt 2016. március 9-i módosításának hatálybalépését megelőző időpontban is meglévő, 
illetve a módosítás hatálybalépését követően létesített alábbi önálló bírósági végrehajtói álláshelyekre. 

A pályázatok elbírálására az alábbi sorrendben kerül sor: 
 1. A Ceglédi Járásbíróság mellett működő egy fő 
 2. A Fonyódi Járásbíróság mellett működő egy fő
 3. A Hajdúszoboszlói Járásbíróság mellett működő egy fő 
 4. A Keszthelyi Járásbíróság mellett működő egy fő
 5. A Kisvárdai Járásbíróság mellett működő egy fő 
 6. A Nyírbátori Járásbíróság mellett működő egy fő 
 7. A Veszprémi Járásbíróság mellett működő egy fő 
 8. A Zalaegerszegi Járásbíróság (I.) mellett működő egy fő
 9. A Zalaegerszegi Járásbíróság (II.) mellett működő egy fő 
10. A Zirci Járásbíróság mellett működő egy fő 

A Keszthelyi, a Kisvárdai, a Veszprémi és a Zalaegerszegi (II.) szolgálati helyre történő kinevezés nem lehet korábbi, 
mint a jelenleg szolgálatát teljesítő önálló bírósági végrehajtó 65. életévének betöltését követő nap.

A pályázatot a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar hivatali szervének (1146 Budapest, Cházár András u. 13.) 
papír  alapon, eredetiben, postai úton kell megküldeni, vagy a Kar hivatali szervének vezetőjének titkárságán 
–  munkaidőben – személyesen, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon jól látható helyen fel kell tüntetni: 
„Végrehajtói álláshely pályázat”. 
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A pályázati határidő utolsó napján postára adott, a kari meghallgatás napjáig beérkezett pályázatokat határidőben 
beadottnak kell tekinteni. A pályázaton a Kar hivatali szerve feltünteti a pályázat beérkezésének napját. A pályázat 
benyújtásának határideje a hirdetménynek a Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő 30. nap. 

Az állás betöltéséhez szükséges törvényi feltételek: 
– magyar állampolgárság, 
– a 24. életév betöltése, 
– az országgyűlési képviselők választásán való választhatóság,
– egyetemi jogi végzettség, 
– végrehajtói szakvizsga és 
– kétéves bírósági végrehajtó-helyettesi gyakorlat. 

Nem nevezhető ki végrehajtóvá az, akivel szemben a Vht. 233. § (2) bekezdés a)–i) pontjai szerinti kizáró ok áll fenn. 

Jogi szakvizsgával rendelkező személy kinevezéséhez csak a magyar állampolgárságot, a 24. életév betöltését 
és a választhatóságot, a végrehajtói szakvizsga meglétét, továbbá azt kell igazolni, hogy vele szemben a Vht. 233. § 
(2) bekezdés a)–i) pontjaiban meghatározott kizáró ok nem áll fenn. 

A pályázathoz mellékelni kell: 
– a Vht. 233. §-a által meghatározott kinevezési feltételek fennállását igazoló okiratok eredeti példányát vagy 

hiteles másolatát;
– a Vht. 234/B. §-a által meghatározott, a kinevezési feltételek fennállását igazoló okiratok eredeti példányát vagy 

hiteles másolatát;
– a pályázat elbírálása során a bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet 2. számú 

melléklete alapján figyelembe venni kért tények és adatok fennállását igazoló okiratok eredeti példányát vagy 
hiteles másolatát;

– a pályázó személyes adatait és rövid úton történő elérhetőségét (elektronikus levélcím, telefaxszám) is 
tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot;

– a vagyonnyilatkozat tételének vállalására és az összeférhetetlenségnek a kinevezés esetére vállalt 
megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatot;

– a pályázó köztartozás-mentességének igazolására szolgáló okiratokat;
– a pályázó adóazonosító okmányának közjegyző által hitelesített másolatát;
– a pályázó által tett adatvédelmi nyilatkozatokat. 

A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg hatósági bizonyítvánnyal igazolnia kell, hogy vele szemben 
a Vht. 233. § (2) bekezdés a)–d) és i) pontjában meghatározott körülmények nem állnak fenn. 

Nem kell csatolni a pályázathoz a Kar hivatali szervének nyilvántartásában kezelt adatot igazoló okiratot, a bírósági 
végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet szerint kiadott bírósági végrehajtói oklevél számának 
a   pályázatban történő feltüntetése esetén a bírósági végrehajtói oklevelet, valamint a pályázat benyújtásának 
időpontjában önálló bírósági végrehajtó-helyettesként működő pályázónak a magyar állampolgárságát és 
a választhatóságát igazoló iratot. 

Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a pályázati anyagot egy eredeti példányban és egy másolati példányban 
kérjük benyújtani azzal, hogy a pályázónak a pályázatához mellékelnie kell egy közokirati formába foglalt 
nyilatkozatot is arról, hogy a jelen pályázati eljárásban pontosan mely végrehajtói álláshely(ek)re kíván pályázni. 
A közokiratba foglalt nyilatkozat csatolásának elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. E hiányt 
nem pótolja, ha a pályázó több eredeti vagy másolati példányban, több végrehajtói álláshelyet megjelölve nyújtja 
be a pályázatát.

A pályázati eljárásban hiánypótlásra való felhívásnak és hiánypótlásnak nincs helye. A pályázat részeként 
benyújtandó mellékletekről bővebb információ kizárólag a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar honlapján érhető el: 
htt p:/ /ww w.mb vk.h u / gy ik_vha llasok.ht ml
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Pályázókat, hogy a pályázattal kapcsolatos feltételeket és azok igazolásának módját a jelen 
hirdetmény, és a hivatkozott linken elérhető tájékoztatás tartalmazza. A Magyar Bírósági Végrehajtói Karnak 
a  pályázattal kapcsolatban a hivatkozott jogszabályokon, a jelen pályázati felhívásban foglaltakon, valamint 
a  hivatkozott linken elérhető információkon túl egyéb felvilágosítás, tájékoztatás adása, a pályázók  
esélyegyenlőségére  figyelemmel nem áll módjában.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázati felhívása  
Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén a személyszállítási szolgáltatásokról szóló  
2012. évi XLI. törvényben foglaltak alapján, közszolgáltatási szerződés keretében, autóbusszal végzett, 
menetrend szerinti, helyi személyszállítási feladatok ellátására

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Kiíró) Közgyűlése a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 
2012. évi XLI. törvényben foglaltak alapján eljárva, nyilvános pályázat útján kiválasztott szolgáltatót kíván közszolgáltatási 
szerződés keretében megbízni Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén közszolgáltatási szerződés keretében 
autóbusszal végzett menetrend szerinti, helyi személyszállítási feladatok ellátására, az alábbi feltételekkel:

 1. A Kiíró neve, címe, telefon- és telefaxszáma
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9400 Sopron, Fő tér 1. 
Telefonszáma: 99/515-123 
Faxszáma: 99/515-244
Kapcsolattartó: Papné Horváth Barbara, Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Városgazdálkodási 
Osztály vezetője
Kapcsolattartó e-mail-címe: pap ne . horv ath.bar bara @ sop ron-p h.h u

 2. Az eljárás tárgya
Autóbusszal végzendő, menetrend szerinti, helyi személyszállítási feladatok közszolgáltatási szerződés keretében 
történő, komplex ellátása.

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

 4. A szolgáltatás megkezdésének napja
2020. január 1.

 5. A szerződés időtartama
Kiíró a szerződést határozott időtartamra, 2 évre köti.

 6. A pályázati kiírás ára
300 000 Ft + áfa (összesen 381 000 Ft).
A pályázati kiírás ellenértékét a Pályázó átutalással teljesítheti a Kiíró Erste Bank Zrt.-nél vezetett 11600006-
00000000-33229625 számú bankszámlájára. A pályázati kiírás az átutalási megbízás másolatával vehető át hétfőtől 
csütörtökig 9–14 óra között, pénteken 9–12 óra között a következő címen: Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal Városgazdálkodási Osztály (9400 Sopron, Fő tér 1. II. emelet).
A pályázati kiírás beszerzésének végső határideje: 2019. október 21. A pályázati kiírás postai úton való kézbesítése is 
kérhető, amennyiben a pályázó az ellenérték megtérítését igazolja. Ez esetben a kérelem postára adásának észszerű 
határidőn belül kell történnie.
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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. 
A Hivatalos Értesítő oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. 
Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.

 7. A pályázat benyújtásának helye és határideje
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály (9400 Sopron, Fő tér 1.)
2019. október 28., 9 óra.

 8. Az eredményhirdetés legkésőbbi időpontja és módja
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztálya 2019. november 29-ig írásban értesíti 
az érvényes pályázatot benyújtókat.

 9. A szerződéskötés tervezett legkésőbbi időpontja
2019. december 9.
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