
 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 33. szám

 A  M A G YA R  K Ö Z L Ö N Y  M E L L É K L E T E
 2020. június 19., péntek

Tartalomjegyzék

I. Utasítások

13/2020. (VI. 19.) EMMI utasítás  A miniszteri biztos kinevezéséről szóló 1/2020. (I. 9.) EMMI utasítás 
módosításáról 3253

34/2020. (VI. 19.) HM utasítás  A Honvédelmi Minisztérium Elektronikus Informatikai Biztonsági  
Szabályzatáról 3253

35/2020. (VI. 19.) HM utasítás  A Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és 
helyiségek elidegenítésével összefüggő feladatok ellátásáról szóló 
49/2014. (VII. 28.) HM utasítás módosításáról 3254

36/2020. (VI. 19.) HM utasítás  A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges 
jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 
36. § (1) bekezdés h) pontja szerinti feladatban részt vevő állomány 
szolgálatteljesítésének sajátos szabályairól szóló 11/2016. (HK 3.)  
HM KÁT–HVKF együttes intézkedés hatályon kívül helyezéséről 3258

19/2020. (VI. 19.) ITM utasítás  Az Innovációs és Technológiai Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása 
alatt álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi jogok 
gyakorlásának rendjéről szóló 7/2020. (II. 13.) ITM utasítás módosításáról 3258

3/2020. (VI. 19.) BM OKF utasítás  A tűzoltó alaptanfolyam oktatásszervezési és tűzoltási szakterületi  
feladatairól 3260

23/2020. (VI. 19.) BVOP utasítás  A fogvatartottak gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátásának  
rendjéről 3262

24/2020. (VI. 19.) BVOP utasítás  A törzsfoglalkozás végrehajtásáról 3274

25/2020. (VI. 19.) BVOP utasítás  A szolgálatképes állapot megállapításának általános rendjéről 3275

5/2020. (VI. 19.) KH utasítás  A Pro Procurationem-díj alapításáról és adományozásáról 3277

11/2020. (VI. 19.) LÜ utasítás  A Legfőbb Ügyészség szervezeti átalakításával kapcsolatos egyes 
legfőbb ügyészi utasítások módosításáról 3278

4/2020. (VI. 19.) SZTNH utasítás  A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ISO integrált minőség- 
és információbiztonság-irányítási rendszerének szabályait tartalmazó 
Kézikönyv és Alkalmazhatósági Nyilatkozat kötelező alkalmazásáról 3281

5/2020. (VI. 19.) SZTNH utasítás  Az adatvédelmi incidensek kezeléséről 3282

II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

26/2020. (VI. 19.) KKM közlemény  A Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya 
közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás 
kihirdetéséről szóló 120/2019. (V. 17.) Korm. rendelet  
2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről 3284



3252	 H I V ATA L O S 	 É R T E S Í T Ő 	 • 	 2020.	évi	33.	szám	

III. Közlemények

A Miniszterelnökséget vezető miniszter közleménye a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram külföldi 
programszakaszára eső ösztöndíj összegéről 3285

A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról  3285

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, eltulajdonított, 
megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről 3286

A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről 3290

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetőjének közleménye a személyi jövedelemadó meghatározott részének 
felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó vallási közösség részére kiadott technikai szám 
visszavonásáról 3290

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetőjének közleménye a személyi jövedelemadó meghatározott részének 
felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó vallási közösség részére történő technikai szám 
kiadásáról 3290

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetőjének közleménye a személyi jövedelemadó meghatározott részének 
felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó vallási közösség elnevezésének megváltozásáról 3291

A Club Hotel Füred Szálloda Korlátolt Felelősségű Társaság hajózási hirdetménye közforgalmú kikötő kikötőrendjének 
módosításáról 3291

V. Hirdetmények

A Tolna Megyei Kormányhivatal hirdetménye elveszett hatósági ellenőri igazolvány érvénytelenítéséről 3292



H I V A T A L O S  É R T E S Í T Ő 	 • 	 2020.	évi	33.	szám	 3253

I. Utasítások

Az emberi erőforrások minisztere 13/2020. (VI. 19.) EMMI utasítása  
a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 1/2020. (I. 9.) EMMI utasítás módosításáról

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

1. § (1) A miniszteri biztos kinevezéséről szóló 1/2020. (I. 9.) EMMI utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 2. § g) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A miniszteri biztos feladatai:)
„g) koordinálja a magyar könnyűzene, valamint a kortárs magyar popkultúra megújítását és társadalmiasítását;”

 (2) Az Utasítás 2. §-a a következő h) ponttal egészül ki:
(A miniszteri biztos feladatai:)
„h) rendszeresen tájékoztatja az emberi erőforrások miniszterét.”

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

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

A honvédelmi miniszter 34/2020. (VI. 19.) HM utasítása  
a Honvédelmi Minisztérium Elektronikus Informatikai Biztonsági Szabályzatáról

Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 11.  § (1)  bekezdés 
f )  pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva, valamint a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23.  § (4)  bekezdés 
c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. §  A  Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) elektronikus informatikai biztonsági szabályzatát 
(a továbbiakban: HM EIBSZ) az 1. mellékletben foglaltak szerint határozom meg.

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

1. melléklet a 34/2020. (VI. 19.) HM utasításhoz*

* Az utasítás 1. melléklete elektronikus formában a Magyar Honvédség Központi Intranet Portálon kerül közzétételre.
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A honvédelmi miniszter 35/2020. (VI. 19.) HM utasítása  
a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és helyiségek elidegenítésével összefüggő 
feladatok ellátásáról szóló 49/2014. (VII. 28.) HM utasítás módosításáról

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

1. §  A Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és helyiségek elidegenítésével összefüggő feladatok 
ellátásáról szóló 49/2014. (VII. 28.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az adatlapon a  lakásban együttlakó vagy abba együtt beköltöző Er. szerinti személyek számát csak a 100 m2 
alapterületet meghaladó lakás esetében kell feltüntetni.”

2. §  Az Ut. 14. § (3) és (4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A vételi ajánlat tartalmazza:
a) a lakás beköltözhető forgalmi értékét,
b) az  Er. 6.  § (1)–(2)  bekezdésének hatálya alá tartozó bérlő esetében a  megállapított vételárat, az  Er. 6.  § 
(3) bekezdésének hatálya alá tartozó bérlő esetén a szolgálatiidő-elismerés lehetőségét, valamint az egyéb árképző 
tényezők számszaki bemutatását,
c) a vételár megfizetésének lehetséges módjait és feltételeit,
d) részletvétel esetére a kötelező kezdőrészlet és a fennmaradó vételárrész összegét, az azt terhelő kamat mértékét, 
valamint – tájékoztató jelleggel – a maximális futamidő alapján kalkulált havi törlesztőrészlet összegét,
e) a válasznyilatkozat megtételére nyitva álló határidő megjelölését és elmulasztásának jogkövetkezményeit,
f ) az  adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok felsorolását a  18.  § (5)  bekezdés 
a)–f ) pontjában foglaltaknak megfelelően és
g) az egyéb kikötéseket, feltételeket.
(4) A HM vagyonkezelői feladatokat ellátó szerv a vételi ajánlathoz csatolja:
a) a lakás forgalmi értékbecslését,
b) a vételi ajánlatra tehető, kitöltendő, 4. melléklet szerinti nyilatkozatot,
c) az ajánlat elfogadása esetén az adásvételi szerződés megkötésekor bemutatandó, kitöltendő, 6. melléklet szerinti 
igazolást és
d) az ajánlat elfogadása esetén az adásvételi szerződés megkötésekor bemutatandó, kitöltendő, 7. melléklet szerinti 
igazolást.”

3. §  Az Ut. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az  elidegenítésre kijelölt lakás bérlője előzetesen hozzájárult, a  vételi ajánlat és a  forgalmi értékbecslés 
eredeti, aláírt példányával megegyező másolati példánya, valamint a vételi ajánlathoz csatolt egyéb iratok részére 
az általa megadott elektronikus postacímre is megküldhetőek.”

4. §  Az Ut. 18–22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18.  § (1) Az adásvételi szerződés tervezetét a  HM képviseletére jogosult kamarai jogtanácsos (a továbbiakban: 
HM  jogtanácsos) a  HM vagyonkezelői feladatokat ellátó szervvel együttműködve, a  8.  melléklet szerinti minta 
tartalmi elemeinek figyelembevételével készíti el.
(2) Ha a bérlő a vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatában azt jelezte, hogy a vételár, illetve a kötelező kezdőrészlet 
összegét
a) kizárólag saját forrásból fizeti meg, akkor a teljesítési határidőt legfeljebb 15 napban,
b) pénzintézeti kölcsön, családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével, lakástakarék-pénztári megtakarítás 
vagy más pénzügyi terméknek minősülő pénzeszköz (a továbbiakban: idegen forrás) felhasználásával együtt kívánja 
teljesíteni, akkor a fizetési határidőt legfeljebb négy hónapban
lehet megállapítani.
(3) Az  idegen forrást biztosító szerv által meghatározott feltételeket az  adásvételi szerződés egyeztetése során 
figyelembe kell venni.
(4) A (2) bekezdés szerinti határidő elmulasztása esetén a HM az adásvételi szerződésben elállási jogot köt ki.
(5) Az  elállási jog gyakorlása esetén a  HM a  szerződéskötéssel kapcsolatban felmerült költségeket a  vevővel 
szemben a polgári jog szabályainak megfelelően érvényesíti.
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(6) A szerződés megkötéséhez szükséges
a) a  helyi lakásgazdálkodási szerv 6.  melléklet szerint kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolása arról, hogy 
bérletidíj-tartozás nem áll fenn, továbbá a  vételi ajánlat megtétele óta a  bérlet vonatkozásában változás nem 
következett be,
b) a vételi ajánlat megtételekor a honvédelmi szervezet, illetve köznevelési intézmény állományába tartozó személy 
esetében az  állományilletékes személyügyi szerv 14.  melléklet szerint kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolása 
arról, hogy az  alkalmazotti jogviszony változatlanul fennáll, és a  bérlővel szemben fegyelmi, méltatlansági vagy 
büntető eljárás nem folyik,
c) az állami adóhatóság 30 napnál nem régebbi igazolása arról, hogy a bérlőnek nincs lejárt köztartozása,
d) a  vételi ajánlatban a  szerződéskötéshez megadott adatokat tartalmazó, érvényes személyazonosító okmány, 
valamint lakcímet igazoló hatósági igazolvány bemutatása és
e) 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a  tulajdonosi joggyakorlóval szemben fennálló tartozással nem 
rendelkezik.
(6) Az (5) bekezdés a) pontja szerinti, a bérletidíj-tartozásra vonatkozó igazolás és az (5) bekezdés c) pontja szerinti 
igazolás helyett a  bérletidíj-tartozás fenn nem állását igazoló, 30 napnál nem régebbi számlaegyenleg is 
elfogadható.
(7) Az  (5)  bekezdés b)  pontja szerinti igazolást az  állományilletékes parancsnok, illetve a  köznevelési intézmény 
vezetője helyett az  általa kijelölt, a  honvédelmi szervezet, illetve a  köznevelési intézmény állományába tartozó 
személy is kiállíthatja nevének és beosztásának feltüntetése mellett.
19. § (1) Az elidegenítésre kijelölt lakás egyenesági rokon vagy örökbe fogadott gyermek általi megvásárlásához 
adott hozzájárulás akkor fogadható el, ha azt teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalták.
(2) A  kiskorú tulajdonszerzéséhez szükséges hatósági hozzájárulás megszerzéséhez szükséges eljárás elindítását 
a bérlő igazolja.
(3) Nem köthető meg az  adásvételi szerződés, ha a  bérlő a  lakást kizárólag a  házastársa (élettársa) vagy más, 
a Lakástörvény szerint arra nem jogosult személy vagy ilyen személyek
a) tulajdonába, beleértve az ilyen személyek közös tulajdonát is, kívánja megvásárolni,
b) javára történő elidegenítéshez akar hozzájárulni,
c) javára akar haszonélvezeti jogot alapítani.
20.  § (1) A  HM jogtanácsos a  HM vagyonkezelői feladatokat ellátó szervvel együttműködve gondoskodik 
az  elkészített adásvételi szerződés tervezetének, a  szerződéskötés időpontjának és helyszínének bérlővel történő 
egyeztetéséről, valamint a szükséges értesítések megtételéről.
(2) Az  adásvételi szerződés megkötésének helyszínéül elsősorban honvédelmi szervezet hivatalos helyisége 
jelölhető meg. Tömbszerűen értékesített lakások esetében a HM vagyonkezelői feladatokat ellátó szerv az adásvételi 
szerződések megkötését előre egyeztetett időpontban a helyszínen is lebonyolíthatja.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti értesítéseknek ki kell terjedniük arra, hogy a  vevőnek a  vételi ajánlatban megadott 
adatokat tartalmazó, érvényes személyazonosító okmányt és a  lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá 
képviselete esetén a  képviseleti jogosultságot igazoló okiratokat a  szerződéskötéskor a  szerződést ellenjegyző 
HM jogtanácsosnak másolat készítése céljából rendelkezésre kell bocsátania.
21. § (1) Az adásvételi szerződés megkötésekor együttesen jelen kell lennie
a) a HM képviseletére jogosult személynek,
b) a  vevőnek vagy külön jogszabály szerint a  szerződés megkötésére nevében és helyette eljárni jogosult 
képviselőjének és
c) a HM jogtanácsosnak.
(2) A  HM jogtanácsosnak az  adásvételi szerződést az  ügyvédi tevékenységről szóló törvényben foglaltaknak 
megfelelően kell ellenjegyeznie.
22.  § A  tulajdonjog átruházásával kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási eljárást az  ingatlan-nyilvántartási eljárásra 
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően lehet megindítani.”

5. §  Az Ut. 34. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  HM központi lakásgazdálkodási szerv intézkedésére a  HM vagyonkezelői feladatokat ellátó szerv  
az  (1)–(4)  bekezdés szerinti nyilvántartást, a  lakáselidegenítési számla pénzforgalmáról szóló jelentést, továbbá 
az  intézkedésben meghatározott keretekben szakmai beszámolót elektronikus formában készíti el, illetve küldi 
meg.”
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6. §  Az Ut. a következő 37. §-sal egészül ki:
„37. § Jelen utasításnak a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és helyiségek elidegenítésével 
összefüggő feladatok ellátásáról szóló 49/2014. (VII. 28.) HM utasítás módosításáról szóló 35/2020. (VI. 19.) 
HM utasítással módosított 2. § 12. pontját, 4. § (1a) bekezdését, 13. § (3) és (4) bekezdését, 14. § (3) és (4) bekezdését, 
16.  § (2)  bekezdését, 18–22.  §-át, 26.  §-át, 32/A.  §-át, 32/B.  §-át, 34.  § (3) és (5)  bekezdését a  folyamatban levő 
ügyekben is alkalmazni kell.”

7. §  Az Ut. 6. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

8. §  Az Ut.
a) 2. § 12. pontjában a „kötelező előtörlesztés” szövegrész helyébe a „kötelező kezdőrészlet” szöveg,
b) 26.  §-ában az „és egyéb nem lakáscélú” szövegrész helyébe „a lakáshoz tartozó és egyéb nem lakáscélú” 

szöveg,
c) 32/A.  §-ában a  „HM védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkár (a továbbiakban: HM VGHÁT)” 

szövegrész helyébe a  „HM jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár (a továbbiakban: 
HM JIHÁT)” szöveg,

d) 32/B. §-ában a „HM VGHÁT” szövegrész helyébe a „HM JIHÁT” szöveg,
e) 34. § (3) bekezdés d) pontjában az „előtörlesztés” szövegrész helyébe a „kezdőrészlet” szöveg
lép.

9. §  Hatályát veszti az Ut.
a) 4. § (1) bekezdésében a „hiánytalan” szövegrész,
b) 15. § (1) bekezdése,
c) 16. § (1) bekezdése,
d) 16. § (5) bekezdése,
e) 35. §-a.

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 35/2020. (VI. 19.) HM utasításhoz
„6. melléklet a 49/2014. (VII. 28.) HM utasításhoz

. számú példány

HELYI LAKÁSGAZDÁLKODÁSI 
SZERV

Nyt. szám:

IGAZOLÁS

A helyi lakásgazdálkodási szerv részéről

Név: 

Anyja neve: szül. hely, idő:

részére igazolom hogy, a(z)

ir. szám: település: 

cím: 

sz. alatti állami tulajdonú, HM vagyonkezelői jogú (a továbbiakban: HM vagyonkezelésű)
 lakás     gépkocsitároló1

elidegenítésére irányuló ………………………………….. nyt. számon nyilvántartásba vett kérelme helyőrségi 
előterjesztése óta

 a bérleti pozíciójában változás nem következett be.

 a bérleti pozíciójában a következő változás történt:

Lakbértartozás  nem áll fenn  fennáll, összege: Ft.

Az elidegenítésre Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és nem lakáscélú helyiségek 
elidegenítésének feltételeiről szóló 8/2013. (VIII. 9.) HM rendelet vonatkozó rendelkezései értelmében 
– a megváltozott körülményekre vagy a díjtartozásra tekintettel – nem kerülhet sor.

Kelt (hely, dátum):

A kiadmány hiteléül:
……………………………………………………

(aláírás)
név,

beosztás
P. H.

Készült: 3 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző:        (név/telefon)
Kapják: 1–2. sz. pld. Kérelmező
 3. sz. pld. Irattár

1 Személygépkocsi-tároló helyiség, teremgarázsban lévő állóhely.”
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A honvédelmi miniszter 36/2020. (VI. 19.) HM utasítása  
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 
szóló 2011. évi CXIII. törvény 36. § (1) bekezdés h) pontja szerinti feladatban részt vevő állomány 
szolgálatteljesítésének sajátos szabályairól szóló 11/2016. (HK 3.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés 
hatályon kívül helyezéséről

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

1. §  Hatályát veszti a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 36.  § (1)  bekezdés h)  pontja szerinti feladatban részt vevő állomány 
szolgálatteljesítésének sajátos szabályairól szóló 11/2016. (HK 3.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés.

2. §  Ez az utasítás a közzététele napján 19 órakor lép hatályba.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 19/2020. (VI. 19.) ITM utasítása  
az Innovációs és Technológiai Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal 
kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának rendjéről szóló 7/2020. (II. 13.) ITM utasítás módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott jogkörömben eljárva, az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (II. 28.) ITM utasítás 1.  melléklet 4.  § 
(5) bekezdésében, valamint 9. § (1) bekezdés f ) pontjában foglaltakra figyelemmel a következő utasítást adom ki:

1. §  Az Innovációs és Technológiai Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos 
tulajdonosi jogok gyakorlásának rendjéről szóló 7/2020. (II. 13.) ITM utasítás (a továbbiakban: ITM utasítás) 
1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter
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1. melléklet a 19/2020. (VI. 19.) ITM utasításhoz 

 1. Az ITM utasítás 1. melléklete a következő 19. sorral egészül ki:

  (A B C D E

1.
Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt álló  

gazdasági társaság
Jogkör gyakorlója

Szakmai felügyeletet ellátó közreműködő 

vezető

Közreműködést elősegítő vezető/szervezeti 

egység

Előkészítésben részt vevő szervezeti 

egység)

19.
OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

közigazgatási 
államtitkár

foglalkoztatáspolitikáért felelős 
államtitkár

NFA Pénzügyi Főosztály Munkaerőpiaci Főosztály

 2. Az ITM utasítás 1. mellékletében foglalt táblázat
a) E:3 mezőjében a „Tudásgazdasági és Kutatás-fejlesztési” szövegrész helyébe az „Innovációért Felelős Végrehajtási és Elemezési” szöveg,
b) E:6 mezőjében a „Tudásgazdasági és Kutatás-fejlesztési” szövegrész helyébe az „Innovációért Felelős Végrehajtási és Elemezési” szöveg,
c) E:11 mezőjében a „Tudásgazdasági és Kutatás-fejlesztési” szövegrész helyébe az „Innovációért Felelős Végrehajtási és Elemezési” szöveg,
d) E:17 mezőjében a „Tudásgazdasági és Kutatás-fejlesztési” szövegrész helyébe az „Innovációért Felelős Végrehajtási és Elemezési” szöveg
lép.
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A BM országos katasztrófavédelmi főigazgató 3/2020. (VI. 19.) BM OKF utasítása  
a tűzoltó alaptanfolyam oktatásszervezési és tűzoltási szakterületi feladatairól

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

1. Általános rendelkezések

1. §  Az utasítás hatálya a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra (a továbbiakban: BM OKF), 
valamint az irányítása alatt álló területi, területi jogállású és helyi szervekre terjed ki.

2. §  Az utasítás alkalmazásában
a) képzési program: a  tűzoltó alaptanfolyamok (a továbbiakban: alaptanfolyam) egységes megszervezése 

és végrehajtása érdekében a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (a továbbiakban: KOK), a BM OKF Műveleti 
Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség, valamint a  BM OKF Humán Szolgálat 
(a továbbiakban: Humán Szolgálat) által meghatározott szakmai és tartalmi szempontok figyelembevételével 
kidolgozott, a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott képzési program;

b) képző szerv: az alaptanfolyamot lebonyolító területi szerv;
c) nem hivatásos tűzoltóság: az  önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok, valamint a  beavatkozó önkéntes 

tűzoltó egyesületek.

3. §  Az utasítás rendelkezéseit kell alkalmazni a képző szerv, valamint a KOK alaptanfolyamok oktatásszervezési, valamint 
az ezzel kapcsolatos tűzoltósági szakterületi feladatok ellátása, továbbá ezek ellenőrzése és dokumentálása során.

2. Oktatásszervezési és tűzoltósági szakterületi feladatok

4. §  Az alaptanfolyam dokumentálása kizárólag az alábbiakban felsorolt iratminták alkalmazásával történik:
a) jelentkezési lap (1. melléklet);
b) tanóra és vizsgaterv (2. melléklet);
c) oktatási napló (3. melléklet);
d) jelenléti ív (4. melléklet);
e) vizsgajegyzőkönyv (5. melléklet);
f ) tanúsítvány (6. melléklet);
g) tanúsítvány átadó dokumentum (7. melléklet);
h) nyilvántartó lap (8. melléklet).

5. §  A képző szerv és a KOK a képzési program, valamint a 4. § szerinti dokumentációk alapján előkészíti, megszervezi 
és lebonyolítja az alaptanfolyamot.

6. §  A képző szerv vezetője a képzést legkésőbb annak megkezdése előtt 15 nappal írásban bejelenti a Humán Szolgálat 
részére. A bejelentésnek tartalmaznia kell
a) a képzés helyét (pontos címét), kezdő időpontját (év, hó, nap, óra, perc) és időtartamát;
b) a résztvevők számát;
c) a vizsga helyét (pontos címét), kezdő időpontját (év, hó, nap, óra, perc);
d) a vizsgabizottság tagjainak, elnökének nevét.

7. §  A képző szerv vezetője az  alaptanfolyam végrehajtására képzési tervet készít, amely tartalmazza a  2.  melléklet 
szerinti dokumentumot, valamint az  alaptanfolyam lebonyolításához, ellenőrzéséhez szükséges – a  képző szerv 
vezetője által a 19. § alapján kiadott intézkedésben szereplő – további végrehajtandó feladatokat.

8. §  A képzésre vonatkozó, a  6.  §-ban meghatározottak szerint bejelentett adatokban bekövetkezett változásokat 
a képző szerv vezetője haladéktalanul, de legkésőbb a képzés megkezdése előtt 5 nappal írásban jelenti a Humán 
Szolgálat részére.

9. §  Az alaptanfolyamon történő részvétel feltétele a képzési programban meghatározott 18. életév betöltése.
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10. §  A képző szerv 18 év alatti személyekre vonatkozó képzési igény esetén Ifjúsági Tűzoltó Alaptanfolyamot hajthat 
végre, majd a  résztvevők 18. életévének betöltését követően, különbözeti vizsga megszervezésével biztosítja 
az alaptanfolyami végzettség megszerzését.

11. §  A képző szerv az  alaptanfolyam technikai lebonyolításába, előkészítésébe és részfeladatok végrehajtásába nem 
hivatásos tűzoltóságok szaktevékenységet ellátó tagjait bevonhatja.

12. §  Az alaptanfolyamon történő oktatást és vizsgáztatást a  képző szerv személyi állománya szolgálati idejében vagy 
szolgálati idején kívül, a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról 
szóló 2015. évi XLII. törvény rendelkezései szerint szolgálati feladatként teljesíti.

13. §  Az oktatást elsősorban a nem hivatásos tűzoltóságok technikai eszközeivel és berendezéseivel kell végrehajtani.

14. §  Amennyiben a  13.  §-ban megjelölt szerv az  alaptanfolyam végrehajtásához szükséges feltételeket részben vagy 
egészben biztosítani nem tudja, úgy a  képző szerv – szükség szerint – az  elméleti foglalkozásokhoz tantermet, 
a  gyakorlati foglalkozásokhoz, szerelési gyakorlatokhoz – lehetőség szerint – gyakorlóhelyet, eszközt, felszerelést 
és gépjárműfecskendőt biztosít.

15. §  A vizsgabizottság 1 fő elnökből és 2 fő tagból áll. A  vizsgabizottság elnöke legalább felső szintű szakmai 
végzettséggel és 3 év szakmai gyakorlattal rendelkező személy lehet. A  vizsgabizottság tagjai azok lehetnek, akik 
legalább középszintű tűzoltó szakmai képesítéssel rendelkeznek.

16. §  Az alaptanfolyam sikeres elvégzését igazoló tanúsítványt a  képző szerv vezetője – saját képzései vonatkozásában 
a KOK igazgatója – és a vizsgabizottság elnöke írja alá.

17. §  A képző szerv – és saját képzései vonatkozásában a  KOK – nyilvántartást vezet az alaptanfolyam résztvevőiről, 
és 50 évig megőrzi a tanúsítványok hitelesített másolatát.

18. §  Az alaptanfolyam befejezését követő 30 napon belül a  képző szerv vezetője – és saját képzései vonatkozásában 
a  KOK igazgatója – a  8.  melléklet szerinti táblázat megküldésével adatszolgáltatást teljesít a  Humán Szolgálat 
részére.

3. Záró rendelkezések

19. §  A képző szerv vezetője az  utasítás hatálybalépését követő 60 napon belül intézkedésben szabályozza 
az  alaptanfolyam szervezésével, végrehajtásával és ellenőrzésével, valamint az  adatok nyilvántartásával és 
a tanúsítvány pótlásával kapcsolatos feladatokat.

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

21. §  Hatályát veszti a  tűzoltó alaptanfolyam oktatásszervezési és tűzoltósági szakterületi feladatairól szóló 
a 18/2012. (VI. 24.) BM OKF utasítás (a továbbiakban: 18/2012. BM OKF utasítás).

22. §  Az utasítás hatálybalépése előtt bejelentett alaptanfolyamokat a 18/2012. BM OKF utasítás rendelkezései szerint kell 
végrehajtani azzal, hogy azok lebonyolítására a 15–18. §-ban meghatározott rendelkezéseket alkalmazni kell.

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

1–8. melléklet a 3/2020. (VI. 19.) BM OKF utasításhoz1

1 Az utasítás 1–8. melléklete kizárólag a BM OKF intranet hálózátán kerül közzétételre.
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A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 23/2020. (VI. 19.) BVOP utasítása  
a fogvatartottak gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátásának rendjéről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a büntetések, az intézkedések, 
egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény, a  biztonságos és 
gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a  gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 
2006. évi XCVIII. törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 
LXXXIII. törvény, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 
1997. évi LXXX. törvény, a  szabadságvesztés, az  elzárás, az  előzetes letartóztatás és a  rendbírság helyébe lépő elzárás 
végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet, a  büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott 
elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak letétjének kezeléséről és a  birtokukban lévő külföldi fizetőeszközzel kapcsolatos 
eljárásról szóló 15/2014. (XII. 17.) IM rendelet, a  sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatásokról szóló 
52/2006. (XII. 28.) EÜM rendelet és az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) 
ESZCSM rendelet rendelkezéseire – a  fogvatartottak gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátásáról az  alábbi utasítást 
adom ki:

I. AZ UTASÍTÁS HATÁLYA

 1. Az utasítás hatálya a  büntetés-végrehajtási intézetekben és a  büntetés-végrehajtási intézményekben 
(a  továbbiakban együttesen: bv. intézet) elhelyezett elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak (a továbbiakban: 
fogvatartottak) gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz (a továbbiakban: gyógyszer) ellátására terjed ki.

II. A FOGVATARTOTTAK GYÓGYSZER- ÉS GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ ELLÁTÁSÁVAL KAPCSOLATOS 
FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJE

 2. Az egészségügyi szakterület feladata a fogvatartottak gyógyszerellátással kapcsolatos tájékoztatása, a gyógyszeres 
terápia elrendelése, a gyógyszerek osztása.

 3. A gazdasági szakterület feladata a  fogvatartotti gyógyszerellátással kapcsolatosan kialakított pénzügyi, számviteli 
folyamatok (nyilvántartás) működtetése és az ebből eredő feladatok végrehajtása.

 4. Új befogadáskor a nyilvántartási szakterület az 1. melléklet szerint nyilatkoztatja a fogvatartottat, hogy rendelkezik-e 
rendszeres jövedelemmel vagy más rendszeres pénzellátással, valamint annak összegéről. Ezt követően az  aláírt 
nyilatkozat egy példánya a  gazdasági szakterület részére kerül továbbításra. Ezen nyilatkozat alapján 
a  gyógyszerköltség előjegyzésbe vehető a  fogvatartott egyéni számla lapján. A  második példányt a  nyilvántartási 
anyagban kell elhelyezni.

 5. A fogvatartott további befogadásai során a  példányok meglétét a  nyilvántartási és a  gazdasági szakterület 
dokumentációjában ellenőrizni kell, hiányuk esetén pótlásukra intézkedni kell.

 6. Egészségügyi új befogadáskor a 2. melléklet szerint tájékoztatni kell a  fogvatartottat, hogy a gyógyszerrendelésre 
vonatkozó általános jogszabályi előírások szerint a gyógyszerellátás a fogva tartás alatt is térítés ellenében illeti meg, 
valamint arról is, hogy az  ártámogatás igénybevételére jogosító iratok (TAJ kártya, közgyógyellátási igazolvány) 
bemutatása a  saját felelőssége, és az  iratok hitelt érdemlő bemutatásáig az  árkülönbözetet a  fogvatartott viseli. 
A fogvatartottat a tájékoztatóban foglaltak tudomásulvételéről nyilatkoztatni kell. A nyilatkozatot az egészségügyi 
dokumentációban meg kell őrizni.

 7. Amennyiben a fogvatartott az ápolói befogadásakor korábbi gyógyszerszedésről számol be, az ápoló köteles arról 
a bv. orvost tájékoztatni. Ha a bv. orvos a korábban szedett gyógyszerek szedésének folytatását javasolja, a további 
gyógyszereket a bv. intézet alapkészletéből kell biztosítani.

 8. Abban az  esetben, amikor a  fogvatartott olyan gyógyszert hoz magával, amelynek szedését a  bv. orvos is 
jóváhagyta, a  gyógyszerelése a  hozott készítményből csak abban az  esetben folytatható, ha azt a  bv. intézet 
alapkészletéből részére biztosítani nem tudják. A  hozott gyógyszerről jegyzőkönyvet kell felvenni (3.  melléklet), 
a gyógyszert névre szólóan elkülönítve kell tárolni.

 9. A fogvatartott részére a korábbi kezelőorvosa által kiállított vény csak abban az esetben váltható ki, ha a fogva tartás 
megkezdése előtt került kiállításra, és azt a  bv. orvos is javasolja. A  vény kiváltásáig a  gyógyszeres terápiát 
a bv. intézeti alapkészletből kell biztosítani, majd a beérkezett gyógyszerből az alapkészletet pótolni kell.
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 10. A fogvatartott további befogadásai során történő orvosi befogadás alkalmával a  bv. orvos köteles meggyőződni 
arról, hogy a  gyógyszerellátással kapcsolatos tájékoztatás megtörtént. Ennek hiányában a  tájékoztatást és 
nyilatkoztatást el kell végezni.

 11. A bv. intézetekben gyógyszeralapkészletet kell kialakítani és fenntartani, ami biztosítja a  terápia elrendelésétől 
a  gyógyszer beszállításáig eltelt időszakban a  fogvatartottak gyógyszerellátását. Az  alapkészletet legalább 
a  meghatározott hatóanyagokat tartalmazó gyógyszerekből kell biztosítani (4.  melléklet), mely készlet tárolására 
az általános szabályok irányadóak.

 12. Az alapkészlet meghatározásakor figyelemmel kell lenni az esetleges rendkívüli körülményekre (pl. időjárás), illetve 
a különleges jogrendi időszakban szükséges teendők ellátásához elegendő gyógyszerek biztosítására is.

 13. A vényköteles gyógyszerek megrendelését, beszerzését a  jogszabályi előírások és a bv. intézeti szabályozás szerint 
kell végrehajtani.

 14. A beszállított gyógyszereket minőségileg és mennyiségileg ellenőrizni kell, ezt követően történhet meg 
a  teljesítésigazolás. A  bv. intézeti gyógyszerraktárba történő mennyiségi bevételezés a  gyógyszerek kezelésével 
megbízott személy, az  értékbeli bevételezés a  gazdasági szakterület feladata, mely raktári bevételezését 
haladéktalanul végre kell hajtani a készletnyilvántartási modulban.

 15. A bv. intézet a  térítésköteles gyógyszer, gyógyászati segédeszköz térítési díját – a  közgyógyellátásra vonatkozó 
jogszabályi rendelkezésekben meghatározott mértékig – a  büntetések, az  intézkedések, egyes 
kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvényben meghatározott 
esetekben vállalja át. A térítési díj átvállalásáról szóló döntés meghozatala a bv. intézet parancsnokának jogköre.

 16. A 15.  pont szerinti feltételek hiányában a  gyógyításhoz szükséges gyógyszert a  bv. orvos javaslatára, 
az  egészségügyi szakterületi vezető engedélyével, a  bv. intézeti gyógyszer költségkeret terhére, az  alapkészletből 
kell biztosítani.

 17. A bv. intézet a térítési díj beszedésének érdekében a szükséges intézkedéseket köteles végrehajtani.
 18. A gyógyszerek szavatossági idejét az  egészségügyi szakterületnek kell figyelemmel kísérnie. A  lejárt szavatosságú 

gyógyszereket jegyzőkönyv felvétele mellett selejtezni kell. A  leselejtezett gyógyszert veszélyes hulladékként kell 
kezelni.

 19. Vényköteles készítmények beküldése, vagy személyes átadása kizárólag ellátási érdekből, különleges esetben 
engedélyezhető (pl. a  befogadást megelőzően kiváltott gyógyszerek, egyedi import, Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelő által méltányosságból engedélyezett gyógyszerek), ha azokat a  bv. intézet nem tudja a  fogvatartott 
számára biztosítani vagy beszerezni, és a bv. orvos írásban javasolja.

 20. A bv. intézetben nem használható olyan készítmény, amely az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi 
Intézet (a továbbiakban: OGYÉI) adatbázisában nem szerepel, különös tekintettel a  fehérjéket, aminosavakat 
tartalmazó testépítő készítményekre (szeletes termékekre, porokra, oldatokra, granulátumokra, kapszulákra, 
tablettákra, injekciókra, tápszerekre, italokra, tapaszokra), gyógyszernek, gyógyhatású készítménynek nem minősülő 
egyéb készítményekre.

 21. A fogvatartott kérelmére, a  bv. orvos szakmai javaslatára, a  bv. intézet parancsnokának engedélyével nem 
vényköteles gyógyszert szedhet, gyógyászati segédeszközt használhat, melyet a  bv. intézet a  fogvatartott letéti 
pénze terhére szerez be.

 22. Azon speciális gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, valamint egyéb gyógyhatású készítmények csomagban 
történő beküldése engedélyezhető, amelyeket a  bv. intézet nem tud a  fogvatartott számára biztosítani vagy 
beszerezni, de alkalmazását a  bv. orvos szakmailag indokoltnak tartja, és szerepel az  OGYÉI folyamatosan frissülő 
adatbázisában.

 23. Letéti pénz terhére történő nem vényköteles gyógyszerek beszerzése esetén a  fogvatartott kérelmét 
az egészségügyi szakterület véleményezését követően a pénzügyi szakterület felé kell továbbítani. Az egészségügyi 
szakterület a készítmény, eszköz várható ellenértékét, a pénzügyi szakterület a fogvatartott rendelkezésre álló letéti 
pénzének összegét vezeti fel a  kérelmi lapra. Az  egyedileg igényelt gyógyszer beszerzését, kizárólag megfelelő 
összegű letéti pénz rendelkezésre állása esetén, a bv. intézet parancsnoka engedélyezi.

 24. Az engedélyezéssel egy időben a kérelmi lapot a fogvatartottal alá kell íratni, és a gyógyszer összegét a fogvatartott 
egyéni letéti számlalapján előjegyzésbe kell tenni, hogy a  beszerzés végrehajtásakor is rendelkezésre álljon 
a szükséges összeg.

 25. A fogvatartottak által egyedileg igényelt, nem vényköteles gyógyszerekről szóló számlát a  bv. intézet letéti 
számlájáról lehetőség szerint átutalással kell kiegyenlíteni. A  számla egy példányának átvételét a  fogvatartott 
aláírásával igazolja.

 26. A fogvatartott kérelmére beszerzett gyógyszert a bv. intézeti készlettől elkülönítetten kell tárolni és kezelni.
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 27. A fogvatartott csak a  bv. orvos engedélye alapján, gyógyszertartási engedéllyel tarthat magánál gyógyszert, 
kizárólag eredeti vagy a  bv. intézet által biztosított csomagolásban. A  bv. orvos az  engedélyt aláírásával és 
a bv. intézet bélyegzőlenyomatával hitelesíti. A fogvatartottat a gyógyszerosztás szabályairól az 5. melléklet szerinti 
tartalommal a házirendben is tájékoztatni kell.

 28. A gyógyszertartási engedély az  alkalmazott informatikai rendszer Egészségügyi almoduljában rögzített engedély. 
Annak kötelező tartalmi elemei a következők:
a) a fogvatartott adatai (név, születési dátum, nyilvántartási szám),
b) a gyógyszer(ek) neve,
c) a gyógyszer(ek) mennyisége,
d) az adagolás módja,
e) az engedély érvényességi ideje,
f ) a kiállítás dátuma.

 29. A fogvatartott részére vényköteles gyógyszer csak ellenőrzött formában adható. A  gyógyszerosztás végrehajtása 
kizárólag nyitott zárkaajtónál történhet, melynek során a  gyógyszer bevételének tényét ellenőrizni kell. 
A  vényköteles gyógyszerek közül a  nyugtatók, az  altatók, a  kedélyjavítók – a  gyógyszerek kezelési utasításainak 
figyelembevétele mellett – porítva adhatók.

 30. Amennyiben a  fogvatartott részére elrendelt gyógyszer nem kerül kiadásra, a  készítményeket zárhatóan, névre 
szólóan, egyértelműen azonosítható módon kell tárolni, az előírások szerint adagolni és osztani.

 31. A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök térítési díja – a  jogszabályban meghatározott eseteket kivéve – 
a fogvatartottat terheli. A térítési díjakat a fogvatartott egyéni számlalapján a felmerüléskor, de legkésőbb a számla 
beérkezésekor előjegyzésbe kell venni, függetlenül attól, hogy rendelkezik-e letéti pénzzel, vagy nem.

 32. A fogvatartottak részére kiadott gyógyszerek térítési díjának elszámolását a kiadásokkal párhuzamosan, de legalább 
havonként el kell készíteni. A  nyilvántartásért és a  bv. intézet által megelőlegezett és kifizetett térítési díjak 
levonásért a gazdasági szakterület felelős.

 33. A pénzügyi levonás/előjegyzés alapja a  fogvatartott által aláírt bizonylat, melynek egy példányát a  pénzügyi 
szakterület részére, egy példányát a  fogvatartottnak kell átadni. A  bizonylaton legalább az  alábbi adatoknak kell 
szerepelniük:
a) a fogvatartott neve, személyazonosítására alkalmas más adata,
b) az adott időszakban kiadott gyógyszer(ek) neve, mennyisége, ára,
c) a teljes fizetendő térítési díj,
d) az elszámolás kelte, kiállító azonosítására alkalmas adat.

 34. A fogvatartottak egyéni számlalapját a  bizonylattal megegyező összeggel azonnal meg kell terhelni, megfelelő 
összegű letéti pénz hiánya esetén a  fennmaradó összeget követelésként kell előírni. Az  egyéni letéti számláról 
a levonást szabályosan kitöltött nyilatkozatok és aláírt bizonylat rendelkezésre állása esetén lehet végrehajtani.

 35. A követelésként előírt összeget a  számviteli szabályok szerint kell nyilvántartani, és a  könyvvezetésben kimutatni. 
A  követelések nyilvántartását név szerint kell vezetni úgy, hogy abból bármikor megállapítható legyen 
a  fogvatartott felé fennálló követelés összege, a  követelés előírásának időpontja, a  megtérülések összege és 
időpontja, illetve a  bv. intézet – adott időpontban fennálló, gyógyszerbeszerzésből adódó – követelésének teljes 
összege.

 36. A levont vagy egyéb módon megtérült követelés összegéről a  fogvatartott részére a  kifizetés jogosságát igazoló 
elszámolást kell kiállítani és átadni.

 37. A fogvatartott szabadulása esetén az elszámolást a szabadítást megelőzően soron kívül kell elkészíteni, és levonás 
céljából a gazdasági szakterületnek továbbítani.

 38. A követelések behajtása érdekében a bv. intézet – a költséghatékonyság szem előtt tartása mellett – köteles a külön 
jogszabályokban meghatározottak szerint eljárni.

 39. Az elszámolások pénzügyi és számviteli folyamatainak kialakításáért, végrehajtásáért, a  követelések előírásáért, 
behajtásáért, a nyilvántartások kialakításáért, vezetéséért, a felelősök kijelöléséért a gazdasági vezető a felelős.

 40. A fogvatartott szállításakor, előállításakor, megőrzésekor a várható időtartamnak megfelelő mennyiségű szükséges 
gyógyszerekkel való ellátása az útba indítást, előállítást végrehajtó bv. intézet feladata.

 41. A fogvatartott a számára gyógyszertartási engedéllyel kiadott gyógyszereket szállítás alatt köteles magánál tartani. 
A  fogvatartott egészségügyi anyagában külön, lezárt borítékban kell elhelyezni a  ki nem adott gyógyszereket 
és  az  erről készült jegyzőkönyvet (6.  melléklet). A  felírt, de ki nem váltott vényt a  fogadó bv. intézet részére 
a fogvatartott egészségügyi anyagával együtt meg kell küldeni.
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 42. Ha az  átszállítást követően a  fogadó bv. intézetben észlelik, hogy a  fogvatartott a  szükséges gyógyszerekkel nem 
rendelkezik, az ellátásáról soron kívül gondoskodni kell.

 43. A 41. és 42.  pontban leírtakat a  végleg átszállításra kerülő fogvatartottak esetében is alkalmazni kell, azzal 
a kitétellel, hogy esetükben az összes gyógyszerüket át kell juttatni a bv. intézetbe.

 44. Orvosi befogadás alkalmával a gyógyszertartási engedély(eke)t felül kell vizsgálni.
 45. A fogvatartott saját tulajdonú gyógyászati segédeszközét az útba indítást végző bv. intézetnek kell kiadnia.
 46. Az engedélyezett távollét időtartamára, maximum 30 napra, átvételi elismervény ellenében a fogvatartottat el kell 

látni a  szükséges mennyiségű gyógyszerrel. Amennyiben a  vény megírásra került, azt a  fogvatartottnak 
– a gyógykezelés folytonosságára és a vényírás szabályaira tekintettel – szintén át kell adni.

 47. A szabaduló fogvatartott részére megrendelt, beszállított és az  általa kifizetett teljes gyógyszermennyiséget, 
gyógyászati segédeszközt átvételi elismervény ellenében számára át kell adni. Azonnali szabadítás esetén azokat 
a fogvatartott utolsó ismert címére tértivevénnyel kell kipostázni.

 48. A reintegrációs őrizetbe helyezendő fogvatartott részére a már megrendelt, beszállított és az általa kifizetett teljes 
gyógyszermennyiséget, gyógyászati segédeszközt átvételi elismervény ellenében ki kell adni. A  számára előírt 
– minimum egyheti – gyógyszermennyiséget biztosítani kell, a reintegrációs őrizet időtartamára vénnyel ellátni nem 
szükséges.

 49. A fekvőbeteg-ellátást nyújtó bv. intézetekben a  gyógyításhoz szükséges gyógyszereket és egyes gyógyászati 
segédeszközöket térítés nélkül kell biztosítani a  fogvatartottak részére. A  fekvőbeteg-ellátást nyújtó bv. intézetek 
a jelen utasításban foglaltaktól eltérő eljárásrendet helyi intézkedésben kötelesek szabályozni.

 50. A PPP szerződés alapján működő bv. intézetek a  fogvatartottak által fizetendő gyógyszertérítési díjak eltérő 
elszámolási szabályait helyi intézkedésben kötelesek szabályozni.

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 51. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
 52. Hatályát veszti a  fogvatartottak gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátásáról szóló 15/2017. (II. 6.) 

OP szakutasítás.

  Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy s. k.,
  országos parancsnok
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1. melléklet a 23/2020. (VI. 19.) BVOP utasításhoz

TÁJÉKOZTATÁS

A szabadságvesztés végrehajtása során a fogvatartott a büntetés-végrehajtási szervekkel (a továbbiakban: bv. szerv) 
szemben felmerült mindazon költségek megfizetésére köteles, melye(ke)t jogszabály rendelkezése alapján viselnie 
kell. A fizetési kötelezettség folyamatosan fennáll a fogva tartás alatt és azt követően is. A bv. szerv irányába fennálló 
fizetési kötelezettség teljesítése érdekében az alábbi nyilatkozatot kell kitölteni.

Kelt: ………………………………..

  …………………………… 
  parancsnok

________________________________________________________________________________________________

NYILATKOZAT

Alulírott ……………………………………… (név), …………………… (nyt. szám) fogvatartott ezúton nyilatkozom, 
hogy:

– rendszeres jövedelemmel vagy más rendszeres pénzellátással

rendelkezem      nem rendelkezem*

A jövedelem vagy más rendszeres pénzellátás megnevezése, összege:

………………………………………………… …………………… Ft/hó

– a bv. szerv irányába fennálló, jogszabály alapján személyemet terhelő költségek letéti pénzemből történő 
levonásáról a tájékoztatást megkaptam.

Kelt: ………………………………

  ………………………………… 
  fogvatartott aláírása1

* A megfelelő rész aláhúzandó.
1 Amennyiben a fogvatartott írni-olvasni nem tud, 2 tanú aláírása szükséges.
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2. melléklet a 23/2020. (VI. 19.) BVOP utasításhoz

Tájékoztató és nyilatkozat
a fogvatartottak gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátásáról

A fogvatartott egészségügyi ellátására az egészségügyi és társadalombiztosítási jogszabályok irányadók. 
A fogvatartottat a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz a külön jogszabályban meghatározottak szerint illeti meg.

A letéti pénzzel, jövedelemmel, más rendszeres pénzellátással nem rendelkező, továbbá a közgyógyellátásra 
vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében közgyógyellátásra jogosult fogvatartott esetében a gyógyszer, 
gyógyászati segédeszköz térítési díját a bv. intézet a közgyógyellátásra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben 
meghatározott mértékig átvállalja. 

A dolgozó fogvatartott munkavégző képességének megőrzéséhez, helyreállításához szükséges gyógyszer és 
gyógyászati segédeszköz térítési díját a bv. intézet biztosítja, ha a fogva tartás során bekövetkezett munkabaleset, 
vagy a munkavégzéshez kapcsolódó megbetegedés teszi a kezelést szükségessé, továbbá, ha a rendelt gyógyszer 
a munkavégző képesség megőrzéséhez vagy helyreállításához szükséges.

A várandós fogvatartott, valamint az anya-gyermek részlegen elhelyezett gyermek gyógyszert és gyógyászati 
segédeszközt térítés nélkül kap.

A fiatalkorú fogvatartott a gyógyszert és a gyógyászati segédeszközt térítés nélkül kapja.

Fentiek hiányában a térítésmentes egészségügyi ellátást, valamint a térítésmentes gyógyszert és gyógyászati 
segédeszközt orvosi javaslatra, különös méltánylást érdemlő esetben a bv. intézet parancsnoka engedélyezheti. 

Amennyiben a fenti feltételek nem állnak fenn, a fogvatartott a gyógyszerekért és gyógyászati segédeszközökért 
térítéssel tartozik.

Az ártámogatás igénybevételére jogosító iratok (TAJ kártya, közgyógyellátási igazolvány) hitelt érdemlő 
bemutatásáig az esetleges árkülönbözet a fogvatartottat terheli.

Amennyiben a térítés átvállalásának feltételeiben változás következik be, azt a fogvatartott haladéktalanul köteles 
jelezni. Ennek elmulasztásakor a következmények a fogvatartottat terhelik.

Alulírott, a fogvatartottak gyógyszer- és gyógyászai segédeszköz ellátásával kapcsolatos tájékoztatót elolvastam, 
a benne foglaltakat megértettem és tudomásul vettem, a felmerült kérdéseimre kielégítő választ kaptam.

Kelt: ………………………………..

  …………………………………………………… 
  fogvatartott aláírása, nyilvántartási száma1

1 Amennyiben a fogvatartott írni-olvasni nem tud, 2 tanú aláírása szükséges.
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3. melléklet a 23/2020. (VI. 19.) BVOP utasításhoz

Jegyzőkönyv
a fogvatartott befogadásakor magával hozott gyógyszerek átvételéről

Átadó neve, nyt. száma:  ………………………………………………………
Átadó születési helye, ideje: ………………………………………………………
Átadó lakcíme:   ………………………………………………………
Átvétel dátuma:  …………………,  20…  ……………………………

gyógyszer neve mennyisége megjegyzés

Átadó aláírása Átvevő neve, rf., aláírása Tanú neve, rf., aláírása

A fenti gyógyszereket hiánytalanul átvettem / nem vettem át: …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………, 20… …………………………

  ……………………………………………… 
  egészségügyi/biztonsági szakterület*

hivatali munkarend / folyamatos munkarend*

* A megfelelő rész aláhúzandó.
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4. melléklet a 23/2020. (VI. 19.) BVOP utasításhoz

Gyógyszeralapkészlet

A02 
–  antacidok (A02A)

o  A02A Magnesium vegyületek: Nilacid
o  A02AD01 só kombinációk: Tisacid

–  peptikus fekély kezelésének gyógyszerei (A02B), ranitidin, famotidin, omperazole

A03
–  szintetikus görcsoldók (A03A), papaverin, drotaverin
–  belladonna és származékai, önmagukban (A03B): atropin
–  propulsív szerek (A03F), metoclopramid

A05
–  az epebetegségek egyéb terápiás készítményei (A05A), Bila-git, Cholagol

A06
–  hashajtók (A06A), phenolphtalein, lactulose, boluslaxans (senna)

A07
–  bélfertőtlenítők, gyulladásgátlók (A07B): aktív szén, bizmut (BolusAdstringens)
–  bélmozgatást csökkentő szerek (A07D), diphenoxylát, loperamid,

A09
–  digesztívumok (A09A), hasnyálmirigy enzimek: Dipankrin

A10
–  insulinok és analógjaik (A10A): human insulin
–  orális antidiabetikumok (A10B); metformin, glibenclamide, gliclazide, glimepiride, acarbose

A12
–  ásványi anyagok A12 KCl, Ca-glukonat, MgSO4

B01
–  antikoagulánsok (B01A), warfarin, acenocumarol, ASA, clopidogrel, Na-heparin (UFH)

B02
–  vérzéscsillapítók (B02A, B02B), K-vitamin, etamsylate

B05
–  infúziós oldatok (B05B): krisztalloid oldat és 20%-os glukóz oldat

C01
–  szívglikozidok (C01A), digoxin, digitoxin
–  antiarritmiás szerek (C01B). propafenon, amiodarone
–  cardialis stimulánsok, kivéve szívglycosidok (C01C) adrenalin
–  szívbetegségben használt értágítók (C01D), nitroglycerin, ISMN

C02
–  vérnyomáscsökkentők (C02), rilmenidine, prazosin, doxazosin, urapidil

C03
–  vizelethajtók (C03), HCT, furosemide, spironolactone

C04
–  perifériás értágítók (C04), pentoxifyllin

C05
–  kapilláris-stabilizáló szerek (C05), (C05A, C05B és C05C készítményekből 1-1, pl. összetett készítmények: 

Hemorid, Lioton, Venoruton)
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C07
–  béta-blokkolók (C07), propranolol, metoprolol, bisoprolol, nebivolol, carvedilol

C08
–  szelektív calcium-csatornablockolók, főként érhatásokkal (C08C): amlodipine, nifedipine, lacidipine
–  szelektív calcium-csatornablockolók, közvetlen szívhatásokkal (C08D): verapamil

C09
–  ACE-inhibitorok (C09 A); enalapril, captopril, ramipril, lisinorpil, perindopril
–  angiotensin II antagonisták (C09C) losartan, valsartan, irbesartan
–  (+ kombinációik C09B és C09D)

C10
–  HMG CoAreductase inhibitorok (C10AA): simvastatin, atorvastatin

D01
–  gombásodás elleni bőrgyógyászati szerek (D01): Sol. Castellani, Ung. boraxatum

D02
–  bőrlágyító- és védőanyagok (D02): Susp. zinciaquosa, Ung, hydrophilicumnonionicum, Spiritussalicylatus, 

D06
–  antibioticumok és chemotherapeuticumok bőrgyógyászati használatra (D06): oxytetracycline

D07
–  corticosteroidok, bőrgyógyászati készítmények (D07) kombinált készítmények (Alkcema, Flucinar N, 

Diprosalic)
D08

–  antisepticumok és fertőtlenítők (D08): povidone-iodine, hydrogenperoxide (Hyperol és Neomagnol)

H02
–  systemáscorticosteroidok (H02): methylprednisolone

H03 
–  pajzsmirigy-készítmények (H03A) levothyroxine
–  antityroid-készítmények (H03B) thiamazole

J01
–  antibiotikumok (J01); penicillin (penamecillin), amoxicillin, amoxicillin+klavulánsav, doxycyclin, 

sulfomethoxazole+trimethoprim, clarithromycin, azithromycin, clindamycin, ciprofloxacin

M01
–  gyulladásgátlók és reumaellenes készítmények (M01), diclofenac, meloxicam, ibuprofen

M02
–  ibuprofen- és diclofenac gélek

M03
–  izomrelaxánsok (M03 B); tolperisone, tizanidine

N02
–  opioidok (N02A) tramadol
–  egyéb fájdalom- és lázcsillapítók (N02B) ASA, metamizol, paracetamol

N03
–  antiepileptikumok (N03), clonazepam, valproátsav, carbamazepine, lamotrigin

N04
–  antikolinergantiparkinson szerek (N04A), biperiden, procyclidine
–  dopaminergantiparkinson szerek (N04B), levodopa, amantadine
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N05
–  antipszichotikumok (N05A). haloperidol, zuclopethixol, clozapine, quetiapine, tiaprid, risperidone, 

olanzapin, litium-carbonate
–  anxioliticumok (N05B), alprazolam, meprobamate, diazepam
–  altatók, nyugtatók (N05C), midazolam, cinolazepam, zolpidem

N06
–  antidepresszáns (N06): clompiramin, maprotiline (TCA), citalopram, sertralin, paroxetin, fluoxetin, (SSRI), 

moclobemide (RIMA) mianserin, mirtazapine, trazodone, venlafaxine

P03
–  ectoparazita ellenes szerek (P03): Novascabin, Nittyfor

R03
–  obstruktív légúti betegségre (R03): salbutamol spray, theophylline

R05
–  köhögés és meghűlés gyógyszerei (R05): ACC, ambroxol, bromhexine

R06
–  szisztémás antihisztaminok (R06A), dimetindene, chloropyramin, promethazine, tiethylperazine, cetirizin, 

loratadine

S01
–  szemészeti készítmények (S01) tobramycin, tetryzoline

S02
–  fülészeti készítmények (S02) kombinált (Otosporin)

S03
–  szemészeti és fülészeti készítmények (S03) ciprofloxacin

A sürgősségi betegellátáshoz szükséges fenti készítmények intravénás kiszereléséből is elégséges mennyiségű 
készletet kell biztosítani.
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5. melléklet a 23/2020. (VI. 19.) BVOP utasításhoz

Tájékoztató
a gyógyszerosztás szabályairól

Mindenki a tőle elvárható módon felelősséggel tartozik a saját egészségi állapotáért, és kötelessége tartózkodni 
minden olyan magatartástól és tevékenységtől, amellyel a társadalmilag elfogadható kockázati szinten felül 
köztudottan mások egészségét veszélyezteti. A fogvatartott köteles az ellátásában közreműködő egészségügyi 
dolgozókkal képességei és ismeretei szerint együttműködni, a gyógykezelésével kapcsolatban kapott 
rendelkezéseket betartani.

A fogvatartott csak a bv. orvos írásos engedélye alapján tarthat magánál gyógyszert. A gyógyszertartási engedély 
bármikor visszavonható.

Gyógyszer a zárkán csak eredeti vagy a bv. intézet által biztosított csomagolásban tárolható. 

A fogvatartott felel azért, hogy a kiadott gyógyszert a rendeltetésnek és előírtaknak megfelelően szedje.

Amennyiben a fogvatartott olyan gyógyszert szed, ami zárkára nem adható ki (pl. nyugtató-altató hatású), 
a gyógyszer névvel ellátva az egészségügyi osztályon kerül tárolásra. A fogvatartott gyógyszerét ez esetben a napi 
gyógyszerosztás alkalmával kapja meg, a folyamatos ellátásról az egészségügyi osztály gondoskodik. 

A gyógyszerosztás alkalmával felszólításra a fogvatartott nyilvántartási számának közlésével azonosítja magát, 
a  nyitott zárkaajtóhoz lép, kezében egy pohár vízzel, valamint kanalával, és a kanálba megkapja gyógyszerét. 
A  gyógyszerek bevétele ellenőrzötten történik, azt követően – ellenőrzés céljából – a fogvatartott megmutatja 
az üres poharát, valamint kanalát, illetve felszólításra a száját is kinyitja.

A fogvatartott a magánál tartott gyógyszert és a gyógyszertartási engedélyt együtt köteles tárolni, valamint 
a zárkán hagyott gyógyszerét mások által nem hozzáférhető helyen (zárt helyen) kell tartania.

A fogvatartott a számára gyógyszertartási engedéllyel kiadott gyógyszereket szállítás alatt köteles magánál tartani. 
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6. melléklet a 23/2020. (VI. 19.) BVOP utasításhoz

Jegyzőkönyv 
a szállítás során az egészségügyi anyagban megküldött gyógyszerekről

Alulírott …………………………………… (név, rf.), mint a ……………………………… (bv. intézet megnevezése) 
……………………………………………………………………… (beosztás megjelölése) ezúton nyilatkozom, hogy 
……………………………………… (név, nyt. szám) fogvatartott egészségügyi anyagában külön, lezárt borítékban 
az alábbi gyógyszereket küldöm ………………………………………… (bv. intézet megjelölése) részére.

gyógyszer neve, hatóanyag-tartalom 

(mg)
darabszám

gyógyszer neve, hatóanyag-tartalom 

(mg)
darabszám

Felírt, de ki nem váltott …… db vényt küldök/nem küldök.*

Egyéb megjegyzés: …………………………………………………………………………………………………………

Kelt: ………………………………

  …………………………………… 
  aláírás

A fentieket ellenőriztem: ……………………………………………………… (név, rf., beosztás)

Kelt: ………………………………

  …………………………………. 
  aláírás

* A megfelelő rész aláhúzandó.
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A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 24/2020. (VI. 19.) BVOP utasítása  
a törzsfoglalkozás végrehajtásáról

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

 1. Az  utasítás hatálya a  büntetés-végrehajtási intézetekre, büntetés-végrehajtási intézményekre, a  fogvatartottak 
kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaságokra (a továbbiakban együttesen: bv. szerv), valamint 
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára (a továbbiakban: BVOP) terjed ki.

 2. A  törzsfoglalkozás végrehajtása a  büntetés-végrehajtás rendjét, biztonságát súlyosan sértő vagy veszélyeztető 
cselekmények, események, rendkívüli események, katasztrófahelyzetek megelőzése, felszámolása érdekében 
végrehajtandó intézkedések gyakorlását biztosítja annak érdekében, hogy a  bv. szerv felkészültsége magas 
színvonalú, összehangolt és begyakorolt legyen.

 3. A  bv. szervek félévente legalább egy törzsfoglalkozást kötelesek tartani, melynek időpontját a  bv. szerv féléves 
munkatervében rögzíteni kell.

 4. A törzsfoglalkozáson
a) a parancsnok, igazgató, főigazgató főorvos, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági 

társaság ügyvezetője (a továbbiakban: bv. szerv vezetője),
b) a parancsnok-helyettes,
c) az osztályvezető,
d) az osztályvezető-helyettes,
e) a biztonsági tiszt,
f ) a biztonsági főfelügyelő,
g) a körlet-főfelügyelő,
h) a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaság foglalkoztatási biztonsági felelőse,
i) a munkáltatás-biztonsági vezető,
j) a bv. szerv vezetője által berendelt személy (reintegrációs tiszt, mozgósítási megbízott, műveleti 

csoport-vezető, kutyatelep-vezető, tűzvédelmi vezető, munkavédelmi felügyelő, nyilvántartási szakterület 
vezetője stb.)

köteles részt venni.
 5. A törzsfoglalkozáson való részvételre indokolt esetben a bv. szerv vezetője a társszervek képviselőit is felkérheti.
 6. A bv. szerv vezetője a 4. pont b)–j) alpontjában meghatározott személyeknek (a továbbiakban: törzsfoglalkozáson 

részvételre kötelezett személyi állomány) kizárólag kivételes esetben engedélyezheti a  törzsfoglalkozásról való 
távollétet.

 7. A  törzsfoglalkozás tematikáját úgy kell összeállítani, hogy abban évente mindazon eseményfajták szerepeljenek, 
amelyek kezelésére a  bv. szerv a  felszámolási tervekben foglaltaknak megfelelően köteles. A  törzsfoglalkozáson 
ismertetni kell a  törzsfoglalkozások közötti időszakban – helyben vagy más bv. szervnél – történt súlyosabb 
események tanulságait, továbbá értékelni kell az adott bv. szerv biztonsági helyzetét is.

 8. A  törzsfoglalkozás időpontja előtt nyolc nappal a  tematika megjelölésével a  BVOP Biztonsági Szolgálatát írásban 
tájékoztatni kell.

 9. A  bv. szerv vezetője köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy a  törzsfoglalkozás végrehajtása előtt 
a  törzsfoglalkozáson részvételre kötelezett személyi állomány tanulmányozni tudja a  vonatkozó jogszabályokat, 
a belső rendelkezéseket, valamint a felszámolási tervekben foglaltakat.

 10. A  tervekbe történő előzetes betekintés, továbbá az  adott bv. szerv épületeiben, létesítményeiben elhelyezett 
fontosabb biztonsági eszközök, tárgyak helyének ismerete a  törzsfoglalkozáson részvételre kötelezett személyi 
állomány kötelezettsége.

 11. A törzsfoglalkozásra foglalkozási tervet kell készíteni. A foglalkozási tervnek tartalmaznia kell
a) a foglalkozás helyét, időpontját, időtartamát,
b) tematikáját,
c) módszerét,
d) tervezett költségigényeit,
e) anyagszükségleteit,
f ) a résztvevők körét, öltözetét, felszerelését,
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g) a bv. szerv vezetője és a törzsfoglalkozáson részvételre kötelezett személyi állomány tevékenységét,
h) a felkészüléshez szükséges szakmai anyagot.

 12. A  foglalkozási tervhez mellékelni kell az  előzetes betekintést igazoló ívet, és a  törzsfoglalkozáson részvételre 
kötelezett személyi állomány jelenléti ívét.

 13. A  törzsfoglalkozást a  bv. szerv vezetője vezeti, és közvetlenül ellenőrzi a  részt vevő személyi állomány 
felkészültségét.

 14. Amennyiben a  törzsfoglalkozás jellege lehetővé teszi, a  törzsfoglalkozáson a  feltevéseket csoportokban kell 
megoldani. A  csoportokat úgy kell kialakítani, hogy lehetőség szerint azokban az  eltérő szakterületen dolgozók 
egyenlő arányban vegyenek részt.

 15. Az  aktuális feladatok feldolgozása során az  egyes végrehajtási javaslatokat meg kell vitatni. A  helyzetbeállítások 
elméleti megoldását a feltételezett helyszíneken szükséges begyakorolni, helyszínbejárást kell tartani.

 16. A  törzsfoglalkozásokról a  biztonsági osztályvezető vagy a  mozgósítási megbízott haladási naplót vezet. 
A  törzsfoglalkozás végrehajtásának tapasztalatairól 5 munkanapon belül jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben 
rögzíteni kell a  felkészületlenség, a  szakmai ismeretek hiányosságainak észlelését, valamint az  arra megtett 
intézkedéseket, meghatározott feladatokat is.

 17. A  törzsfoglalkozáson részvételre kötelezett személyi állomány az  elhangzottakról – az  ismeret megőrzése 
érdekében – jegyzetet köteles készíteni.

 18. A bv. szerv vezetője köteles gondoskodni arról, hogy a törzsfoglalkozástól távollévők az elmaradt ismereteket utólag 
megszerezzék. Az utólag megtartott törzsfoglalkozás jelenléti ívét fel kell terjeszteni a BVOP Biztonsági Szolgálata 
részére.

 19. A  törzsfoglalkozások ellenőrzését a  BVOP Ellenőrzési Szolgálata, valamint az  országos parancsnok biztonsági 
és fogvatartási helyettese utasítására a BVOP Biztonsági Szolgálata hajtja végre.

 20. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
 21. Hatályát veszti a  bv. szervek személyi állományának törzsfoglalkozásra való felkészítéséről, részvételéről szóló 

31/2017. (II. 28.) OP szakutasítás.

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

A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 25/2020. (VI. 19.) BVOP utasítása  
a szolgálatképes állapot megállapításának általános rendjéről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a rendvédelmi feladatokat ellátó 
szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény, valamint a belügyminiszter irányítása alá 
tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálatképes állapota megállapítása érdekében 
a  befolyásoltság kiszűrése céljából elvégezhető vizsgálatok köréről és a  vizsgálat végrehajtásának szabályairól szóló 22/2015. 
(VI. 15.) BM rendelet előírásaira – a következő utasítást adom ki:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. Az utasítás hatálya a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjaira (a továbbiakban: ht. állományú 
tag) terjed ki.

 2. A ht. állomány tagja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 102.  § (1)  bekezdés h)  pontja alapján köteles magát alávetni 
a szolgálatképes állapot megállapítása érdekében a befolyásoltság kiszűrése céljából az alkohol, a kábítószer vagy 
pszichotróp anyag fogyasztásának ellenőrzését célzó, műtétnek nem minősülő vizsgálatnak. Amennyiben 
bűncselekmény vagy fegyelmi vétség gyanúja nem merül fel, de a  ht. állományú tag a  vizsgálatot megtagadja, 
arról  jegyzőkönyvet kell felvenni, és a  kötelesség megszegése miatti büntetőjogi vagy fegyelmi felelősség 
érvényesítéséhez szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
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 3. Fegyelmi vagy büntetőeljárás megindítása esetén az  orvosszakértői költségek viselésére az  adott eljárásra 
vonatkozó szabályok az irányadók.

 4. A  Hszt. 102.  § (1)  bekezdés h)  pontjában foglalt eljárásrend alapján a  vélelmezett és utóbb orvosszakértői 
véleménnyel cáfolt szolgálatképtelen állapot miatt a  szervezeti egységet terhelő intézkedési kötelezettség 
– a ht. állományú által elkövetett egyéb kötelességszegés hiányában – fegyelmi felelősséget nem keletkeztet.

 5. A mintavételi egységdoboz felnyitása és alkalmazása csak a mintavétellel érintett ht. állományú tag, a ht. állomány 
vizsgálatot foganatosító tagja, amennyiben ez  nem azonos a  szolgálati elöljáróval, akkor a  szolgálati elöljáró és 
a mintát vevő orvos jelenlétében történhet.

II. FEJEZET
AZ ALKOHOLOS BEFOLYÁSOLTSÁG VIZSGÁLATA

 6. Az  alkoholos befolyásoltság vizsgálatának eszközéül a  szervezeti egységnél alkalmazott elektromos (digitális, 
illetve  analóg) alkoholteszter vagy hiteles elektromos légalkoholmérő berendezés (a továbbiakban: hitelesített 
mérőeszköz) alkalmazható.

 7. Az  alkoholos befolyásoltság vizsgálatának helyi gyakorlatát, a  helyi sajátosságokat figyelembe vevő 
részletszabályokat, a  szervezeti egységen belüli jelentési és értesítési kötelezettségeket – a  jogszabályi keretek 
betartása mellett – a szervezeti egység állományilletékes parancsnoka határozza meg.

 8. Az alkoholos befolyásoltság vizsgálatát a szolgálati naplóban, pozitív eredmény esetén a belügyminiszter irányítása 
alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálatképes állapota 
megállapítása érdekében a  befolyásoltság kiszűrése céljából elvégezhető vizsgálatok köréről és a  vizsgálat 
végrehajtásának szabályairól szóló 22/2015. (VI. 15.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) mellékleteit képező 
nyilatkozatban, illetve jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Hitelesített mérőeszközzel történő mérés esetén az  eszköz 
segítségével nyomtatható mérési eredmény egy további példányát is csatolni kell a jegyzőkönyvhöz.

 9. Az  őr-, ügyeleti vagy készenléti szolgálatot teljesítő ht. állományú tag pozitív eredménye esetén parancsnoki 
nyomozást kell elrendelni, és a szakértői vizsgálathoz szükséges mintavételre haladéktalanul intézkedni kell.

 10. A  nem őr-, ügyeleti vagy készenléti szolgálatba beosztott ht. állományú tag esetén, amennyiben a  Rendelet által 
meghatározott eljárás bármely szakaszában katonai bűncselekmény vagy fegyelemsértés megalapozott gyanúja 
merül fel, az  illetékes regionális nyomozó ügyészségi ügyésszel folytatott egyeztetésnek megfelelően, 
az iránymutatása alapján kell eljárni.

 11. A  9. és 10.  pontban foglalt esetekben a  ht. állományú tagot szolgálatba állítani nem lehet, pótlására intézkedni, 
szolgálatteljesítés közbeni, illetve szúrópróbaszerű ellenőrzés esetén a leváltásáról gondoskodni kell.

 12. Az  alkoholfogyasztásra vonatkozó szakértői vizsgálathoz szükséges vérvételre és lehetőleg közel azonos időben 
végzett vizeletminta-vételre kell a  legrövidebb időn belül intézkedni a  Rendelet 6.  § (1)  bekezdésében felsorolt 
esetekben, ha a vizeletminta biztosítása nem lehetséges, a Rendelet 6. § (2) és (4) bekezdése szerint kell eljárni.

 13. A  levett vérmintát vagy vér- és vizeletmintát a  lehető legrövidebb időn belül továbbítani kell szállításra alkalmas, 
hűtött, hőszigetelt táskában a  szakértői vizsgálat lefolytatása céljából a  területileg illetékes igazságügyi szakértői 
intézetbe. Amennyiben a  levett minta továbbítására csak a  következő munkanapon van lehetőség, úgy a  mintát 
az  egészségügyi osztályon gyógyszerek, mintavételi anyagok hűtésére rendszeresített, 5 °C-nál nem magasabb 
hőmérsékletű hűtőszekrényben kell a továbbításig tárolni.

III. FEJEZET
A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS OKOZTA BEFOLYÁSOLTSÁG VIZSGÁLATA, A BIOLÓGIAI MINTAVÉTEL 
VÉGREHAJTÁSA

 14. A kábítószer-fogyasztás okozta befolyásoltság vizsgálata során, a biológiai mintavételt megalapozó körülményeket 
a  Rendelet 7.  §-ában leírtak alapján kell mérlegelni és értékelni. Az  észlelő személy a  gyanú fennállását köteles 
haladéktalanul jelenteni a  szolgálatban lévő biztonsági tisztnek, aki intézkedik a  szükséges, szervezeti egységen 
belüli jelentések megtételére, valamint az egészségügyi szakszemélyzet értesítésére.

 15. A kábítószer-fogyasztás gyanújának megállapítására a szervezeti egység alapellátó orvosa vagy a szolgálatteljesítés 
helye szerint illetékes egészségügyi szolgáltató ügyeletes orvosa jogosult. A  mintavételt a  Rendeletben foglaltak 
betartásával kell végrehajtani.
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 16. A  biológiai minta levételével egyidejűleg alkalmazni kell a  vizelet előszűrésére alkalmas eszközt. A  mintavételnél 
a szükséges mennyiséget ennek figyelembevételével kell biztosítani. Az eredményt a szervezeti egység alapellátó 
orvosa vagy a szolgálatteljesítés helye szerint illetékes egészségügyi szolgáltató ügyeletes orvosa értékeli.

 17. Ha az  eszköz valamely hatóanyagra pozitív jelzést ad, a  vizsgálatot végzőnek kontroll előszűrő vizsgálatra kell 
intézkednie. Másodszori pozitív jelzés esetén, továbbá abban az  esetben, ha az  eszköz negatív jelzése ellenére 
a kábítószer-fogyasztás egyértelmű és szemmel látható gyanúja fennáll, a ht. állomány vizsgálat alá vont tagjának 
szolgálatba lépését meg kell tagadni, illetve további szolgálatot nem láthat el.

 18. Az  előszűrés eredményéről, valamint a  bűncselekmény gyanújáról haladéktalanul egyeztetni kell az  illetékes 
regionális nyomozó ügyészségi ügyésszel is. A  feljelentés megtételére, illetve a  fegyelmi eljárás megindítására, 
továbbá a  vizsgálat alá vont ht. állományú tag szolgálati beosztásából történő esetleges felfüggesztésére 
az  állományilletékes parancsnok az  egyeztetésnek megfelelően intézkedik, a  Rendeletben foglalt, mintavétellel 
kapcsolatos feladatokat azonban abban az  esetben is a  lehető legrövidebb időn belül végre kell hajtani, 
ha az egyeztetés bármely okból akadályba ütközik.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 19. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
 20. Hatályát veszti a szolgálatképes állapot megállapításának általános rendjéről szóló 44/2016. (X. 17.) OP szakutasítás.

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

A Közbeszerzési Hatóság elnökének 5/2020. (VI. 19.) KH utasítása  
a Pro Procurationem-díj alapításáról és adományozásáról

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

1. § (1) A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) elnöke a  magyarországi közbeszerzések területén folytatott 
kiemelkedő munkásság elismeréseként Pro Procurationem-díjat (a továbbiakban: Díj) alapít.

 (2) A Díjban kizárólag olyan természetes személy részesíthető, aki a Díj elnyerésére jelölést kapott.
 (3) A Díj célja, hogy a magyar közbeszerzési területen folytatott tudományos vagy szakmai tevékenység körében elért 

kiemelkedő eredményeket vagy a hosszú távon elkötelezett, magas színvonalon folytatott munkásságot elismerje.
 (4) A Díj évente legfeljebb egy alkalommal egy díjazott részére adományozható.
 (5) A Díj odaítélésére a jelölőbizottsági tagok önállóan tehetnek írásban javaslatot. A javaslat a Hatóság elnökének erre 

irányuló felkérését követően tehető, a  Díjra jelölést indokolni kell. A  Hatóság elnöke dönthet úgy, hogy a  jelölést 
bárki számára lehetővé teszi.

 (6) A díjazott a Díj odaítélését igazoló oklevelet és emlékérmet kap.
 (7) A Pro Procurationem-díjjal járó emlékérem ezüstözött, rézötvözet anyagból készült, 60 mm, széle sima. 

Az  emlékérem előlapján a  felső köriratban a  „PRO PROCURATIONEM” felirat, körívvel lehatárolt mezőben 
a  Pro  Procurationem-díj logójának ábrázolása látható. Az  emlékérem hátlapján, a  felső mezőben a  Közbeszerzési 
Hatóság magyar címerrel ellátott logójának ábrázolása látható, az alsó mezőben, egymás alatti vízszintes sorokban 
a „PRO PROCURATIONEM” és a „DÍJ” felirat, valamint a Pro Procurationem-díj átadásának évszáma olvasható.

2. § (1) A Díj odaítéléséről a  Hatóság elnöke dönt, és adja azt át ünnepélyes keretek között. A  Díj közös adományozása 
céljából a Hatóság elnöke más szervezet szakmai képviselőjét együttműködésre kérheti fel.

 (2) Jelölőbizottsági tagok felkérése esetén a jelölőbizottság tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek.
 (3) A Díj odaítéléséről a Hatóság elnöke a jelölőbizottsági tagok javaslata, valamint a Hatóság elnökének erre irányuló 

döntése esetén a  beérkezett jelölések alapján dönt – adott esetben az  (1)  bekezdésben meghatározott személy 
egyetértésével.
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3. § (1) Ha a  jelölést a  Hatóság elnöke bárki számára lehetővé teszi, a  jelölés feltételeiről és módjáról a  Hatóság elnöke 
jelölési felhívást tesz közzé, amely tartalmazza a jelölés módját, határidejét és egyéb, a Díj szempontjából lényeges 
tájékoztatást.

 (2) A jelölési felhívást a  Hatóság honlapján, mobilalkalmazásában és a  Hatóság közbeszerzési szakmai kiadványában 
közzé kell tenni.

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

  Dr. Kovács László s. k.,
  elnök

A legfőbb ügyész 11/2020. (VI. 19.) LÜ utasítása  
a Legfőbb Ügyészség szervezeti átalakításával kapcsolatos egyes legfőbb ügyészi utasítások módosításáról

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

1. A jogi képviselettel kapcsolatos ügyészi feladatokról szóló 10/2007. (ÜK. 5.) LÜ utasítás módosítása

1. §  A jogi képviselettel kapcsolatos ügyészi feladatokról szóló 10/2007. (ÜK. 5.) LÜ utasítás 11. § (3) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép, és a 11. § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  sajtó-helyreigazítási per megindításának feltételeire az  (1)  bekezdésben foglaltakon kívül a  nyilvánosság 
számára adható tájékoztatás rendjéről szóló 6/2018. (V. 31.) LÜ utasítás (e § alkalmazásában a továbbiakban: Tájut.) 
14. §-ában meghatározottak is irányadóak.
(4) A  Tájut. 15.  §-a szerinti személyiségi jog sérelme miatti per megindításának feltételeire az  (1)  bekezdésben 
foglaltakon kívül a Tájut. 15. §-ában meghatározottak is irányadóak.”

2. Az ügyészségi informatikáról szóló 17/2013. (VIII. 9.) LÜ utasítás módosítása

2. §  Az  ügyészségi informatikáról szóló 17/2013. (VIII. 9.) LÜ utasítás 5.  § (1) és (2)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
„(1) Az  informatikai beszerzéseket – a  (3)  bekezdésben foglaltak kivételével – a  Legfőbb Ügyészség végzi. Ennek 
tervezhetősége érdekében a főosztályvezető ügyészek, az önálló osztályvezető ügyészek, a fellebbviteli főügyészek, 
a főügyészek és az OKRI igazgatója minden év szeptember 15. napjáig tájékoztatják a Főosztályt a következő évre 
vonatkozó beszerzési javaslataikról, amelyekről a  Főosztály összefoglalóan tájékoztatja a  Gazdasági 
Főigazgatóságot.
(2) A  Legfőbb Ügyészség által beszerzett informatikai eszközök, licencek üzembe helyezését a  Főosztály 
informatikusai vagy a  Főosztály által megbízott szakemberek, illetve – a  Főosztály engedélyével – a  területi 
informatikusok végzik. Az  üzembe helyezést dokumentáló, az  üzembe helyezést végző által aláírt nyilatkozatok 
egy  példányát a  területi gazdálkodási feladatokat ellátó szervezeti egység részére az  üzembe helyezést követően 
át kell adni.”

3. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény hatálya alá tartozó 
nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 24/2013. (X. 31.) LÜ utasítás 
módosítása

3. §  A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény hatálya alá tartozó nemzetbiztonsági ellenőrzés alá 
eső személyek meghatározásáról szóló 24/2013. (X. 31.) LÜ utasítás 1. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(Az ügyészi szervezetben nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek:)
„i) a Legfőbb Ügyészség Kabinetjében, valamint Kommunikációs és Sajtófőosztályán szolgálatot teljesítő ügyészségi 
alkalmazott,”
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4. Az ügyészi szervezetben a létszámmal és egyes személyi juttatásokkal történő gazdálkodásról szóló 
6/2014. (IV. 18.) LÜ utasítás módosítása

4. §  Az ügyészi szervezetben a létszámmal és egyes személyi juttatásokkal történő gazdálkodásról szóló 6/2014. (IV. 18.) 
LÜ utasítás 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Legfőbb Ügyészségen a  szakterület részére biztosított álláshelyeket a  szakterület szerint illetékes legfőbb 
ügyész helyettes osztja fel az  ügyészség szervezetéről és működéséről szóló legfőbb ügyészi utasítás szerint 
közvetlen felügyelete alá tartozó szervezeti egységek között.”

5. Az ügyészség honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi szervezetéről, feladatairól szóló  
17/2014. (X. 10.) LÜ utasítás módosítása

5. §  Az ügyészség honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi szervezetéről, feladatairól szóló 17/2014. (X. 10.) LÜ utasítás 
2. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a 2. § a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A védelmi megbízottat
a) a Legfőbb Ügyészségen a legfőbb ügyész,
b) a legfőbb ügyész egyetértésével
ba) a  főügyészségen – a  fellebbviteli főügyészségre is kiterjedő működés esetén a  fellebbviteli főügyésszel 
egyetértésben – a főügyész,
bb) az Országos Kriminológiai Intézetben az igazgató
nevezi ki, illetve menti fel.
(4) A  főügyész és az Országos Kriminológiai Intézet igazgatója a védelmi megbízott kinevezésére és felmentésére 
vonatkozó javaslatát a Kabinetnek küldi meg.
(5) A  védelmi feladatok irányítására, ellenőrzésére és koordinálására a  legfőbb ügyész állandó Védelmi 
Munkacsoportot hoz létre. A Védelmi Munkacsoport tagjait a legfőbb ügyész bízza meg, illetve menti fel.”

6. Az ügyészségi alkalmazottak egyes költségtérítéseiről és juttatásairól szóló  
17/2016. (XII. 23.) LÜ utasítás módosítása

6. §  Az  ügyészségi alkalmazottak egyes költségtérítéseiről és juttatásairól szóló 17/2016. (XII. 23.) LÜ utasítás 
11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A legfőbb ügyész, továbbá – feladatkörében – a legfőbb ügyész helyettes a munkáltatói jogkörébe tartozókon 
kívül bármely ügyész és az ügyészségi nyomozás központi, illetve regionális feladatait teljesítő alügyész, ügyészségi 
fogalmazó, tisztviselő részére elrendelhet belföldi kiküldetést.”

7. A Legfőbb Ügyészség Könyvtáráról szóló 25/2017. (XII. 20.) LÜ utasítás módosítása

7. §  A Legfőbb Ügyészség Könyvtáráról szóló 25/2017. (XII. 20.) LÜ utasítás (a továbbiakban: Könyvut.) 4. § (4) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  könyvtári szolgáltatást igénybe venni kívánó ügyészségi alkalmazott az  első alkalommal írásban nyilatkozik 
nevének, ügyviteli nyilvántartási sorszámának, beosztásának és szolgálati helyének feltüntetésével arról, hogy 
vállalja a  Könyvtár használati rendjének – legfőbb ügyészségi alkalmazott esetében ideértve a  kölcsönzés 
szabályainak – a betartását.”

8. §  A  Könyvut. 3.  § (2)  bekezdésében az  „ , a  tárgykör szerint illetékes legfőbb ügyész helyettes vagy a  főtitkár” 
szövegrész helyébe a „vagy a tárgykör szerint illetékes legfőbb ügyész helyettes” szöveg lép.

9. §  Hatályát veszti a Könyvut.
a) 1. § (2) bekezdésében az „ , a főtitkár” szövegrész,
b) 3. § (3) bekezdése.
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8. A nyilvánosság számára adható tájékoztatás rendjéről szóló 6/2018. (V. 31.) LÜ utasítás módosítása

10. §  A  nyilvánosság számára adható tájékoztatás rendjéről szóló 6/2018. (V. 31.) LÜ utasítás (a továbbiakban: Tájut.) 
3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  fellebbviteli főügyészségi és a  főügyészségi sajtószóvivő közreműködik az  ügyészség hivatalos közösségi 
médiafelületein megjelenő anyagok biztosításában.”

11. §  A Tájut. a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § (1) Az Országos Kriminológiai Intézet (a továbbiakban: OKRI) a szervezetéről és működéséről szóló legfőbb 
ügyészi utasítás rendelkezései szerinti körben és módon látja el a  nyilvánosság tájékoztatásával kapcsolatos 
feladatait.
(2) Az  OKRI és a  Kommunikációs és Sajtófőosztály közötti kapcsolattartást az  OKRI igazgatója által kijelölt 
sajtószóvivő és helyettes sajtószóvivő végzi.
(3) Az OKRI sajtószóvivője elektronikus úton
a) tájékoztatja a  Kommunikációs és Sajtófőosztályt az  OKRI eredményeinek bemutatása érdekében tervezett 
sajtótájékoztatókról, sajtóanyagokról, konferenciákról, előadásokról, egyéb hasonló jellegű rendezvényről,
b) soron kívül megküldi a  Kommunikációs és Sajtófőosztály részére – az  ügyészség hivatalos honlapján, illetve 
az ügyészség hivatalos közösségi médiafelületein történő közzététel megfontolása céljából – az OKRI által kiadott 
sajtóközleményt és egyéb sajtóanyagokat,
c) a hét első munkanapján összefoglalót küld a Kommunikációs és Sajtófőosztály részére az OKRI működése során 
előző héten végzett sajtótevékenységről.”

12. §  A Tájut.
a) 1.  § b)  pontjában a  „Kabinetjének (a továbbiakban: Kabinet)” szövegrész helyébe a  „Kommunikációs 

és Sajtófőosztályának (a továbbiakban: Kommunikációs és Sajtófőosztály)” szöveg,
b) 2.  § (4)  bekezdésében, 3.  § (2) és (3)  bekezdésében, 5.  § (1)  bekezdésében, 6.  § (1) és (2)  bekezdésében, 

14. § (1) és (5) bekezdésében, 15. § (4) bekezdésében az „a Kabinet” szövegrész helyébe az „a Kommunikációs 
és Sajtófőosztály” szöveg,

c) 3. § (1) bekezdésében az „A Kabinettel” szövegrész helyébe az „A Kommunikációs és Sajtófőosztállyal” szöveg,
d) 11.  § (3)  bekezdésében az „a Kabinetnek” szövegrész helyébe az „a Kommunikációs és Sajtófőosztálynak” 

szöveg,
e) 14.  § (3)  bekezdésében, 15.  § (4)  bekezdésében az „a Kabinetnél” szövegrész helyébe az „a Kommunikációs 

és Sajtófőosztálynál” szöveg,
f ) 14. § (4) bekezdésében az „A Kabinet” szövegrész helyébe az „A Kommunikációs és Sajtófőosztály” szöveg
lép.

9. Az ügyészségi nyomozásról szóló 12/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás módosítása

13. §  Az ügyészségi nyomozásról szóló 12/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás 38. §-ában az „alkalmazása vagy fizetési műveletek 
megfigyelése céljából” szövegrész helyébe az „alkalmazása, fizetési műveletek megfigyelése vagy elektronikus pénz 
vagyoni kényszerintézkedés alá vonása céljából” szöveg lép.

10. Záró rendelkezések

14. §  Ez az utasítás a közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba.

  Dr. Polt Péter s. k.,
  legfőbb ügyész
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A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének 4/2020. (VI. 19.) SZTNH utasítása  
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ISO integrált minőség- és információbiztonság-irányítási rendszerének 
szabályait tartalmazó Kézikönyv és Alkalmazhatósági Nyilatkozat kötelező alkalmazásáról

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a  belföldi és külföldi ügyfelei igényeihez jobban igazodó, azokat magas színvonalon 
kiszolgálni képes, egységes minőségirányítási elvek alapján működő, a  fokozott nemzetközi elvárásokat is figyelembe vevő, 
egyidejűleg az  információbiztonság területével szemben támasztott növekvő követelményeknek is megfelelő működés 
érdekében ISO integrált irányítási rendszert vezetett be. E rendszer folyamatos fenntartása, fejlesztése és működtetése érdekében 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjával összhangban a következő utasítást adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) 2011. januártól ISO tanúsított módon, jelen utasítás 
kiadásakor az  ISO 9001:2015 minőségirányítási és az  ISO/IEC 27001:2013 információbiztonság-irányítási 
szabványoknak megfelelő, integrált minőség- és információbiztonság-irányítási rendszerben (a továbbiakban: 
ISO integrált irányítási rendszer vagy IIR) látja el alapfeladatainak döntő többségét.

 (2) Az IIR megköveteli az egységes dokumentumrendszer, az évente meghatározott egységes célrendszer, az egységes 
belső audit rendszer, az  egységes vezetőségi átvizsgálási rendszer, valamint az  egységes külső audit rendszer 
fenntartását. A  hivatali ISO integrált irányítási rendszer működésének egységes szabályait az  IIR Kézikönyv és 
mellékletei (a Kézikönyv és mellékletei a továbbiakban együtt: Kézikönyv), valamint az ISO/IEC 27001:2013 szabvány 
szerinti információbiztonsági szabályozási célok és intézkedések Alkalmazhatósági Nyilatkozata (a továbbiakban: 
Alkalmazhatósági Nyilatkozat) tartalmazzák.

 (3) A Kézikönyv, az Alkalmazhatósági Nyilatkozat, továbbá az azokban hivatkozott dokumentumok tartalmazzák azokat
a) az ISO 9001:2015 szabvány szerinti – a  Hivatal hatáskörébe tartozó iparjogvédelmi és szerzői jogi hatósági 

vizsgálatokra és eljárásokra, a  K + F minősítésre és szakértői feladatokra irányuló, az  állami dokumentációs 
és  információs tevékenységre, valamint az alaptevékenység keretében nyújtott szolgáltatásokra  
kiterjedő – minőségirányítási,

b) az ISO/IEC 27001:2013 szabvány szerinti – az  Alkalmazhatósági Nyilatkozat alapján, a  Hivatal Alapító 
Okiratában felsorolt összes feladat ellátása során használt információs rendszerek biztonságára kiterjedő –  
információbiztonság-irányítási

követelményeket, amelyek szerint kell az érintetteknek az egyes tevékenységeket ellátni.

2. §  Jelen utasítással a  Kézikönyv, az  Alkalmazhatósági Nyilatkozat, valamint az  azokban hivatkozott egyéb 
dokumentumok kötelező alkalmazását írom elő, és egyidejűleg elrendelem azoknak a  Hivatal belső elektronikus 
információs rendszerén (intranetjén) történő közzétételét, továbbá a későbbiekben az esetleges módosítások utáni 
ismételt közzétételét.

2. Az utasítás hatálya

3. § (1) Az  utasítás személyi hatálya a  Hivatal kormánytisztviselőire és munkaszerződés alapján foglalkoztatott 
munkavállalóira terjed ki. Az  utasítás személyi hatálya kiterjed továbbá az  egyéb szerződések keretében egyes 
hivatali feladatokat ellátó személyekre is.

 (2) A Kézikönyv erre irányuló külön fejezetében nevesített összes folyamatleírás ügyrendi szabályozásként kötelezően 
határozza meg a Hivatal által ellátott feladatok végzésének menetét.

3. Szervezeti keretek

4. § (1) A Hivatal stratégiai céljainak elérése érdekében létrehozott IIR-t két részterület alkotja:
a) az ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer (a továbbiakban: MIR),
b) az ISO/IEC 27001:2013 szabvány szerinti információbiztonság-irányítási rendszer (a továbbiakban: IBIR).

 (2) Az IIR főbb felelősségi köreit ellátó személyek:
a) a Hivatal elnöke,
b) az ISO integrált irányítási rendszer vezető, röviden IIR vezető,
c) a minőségirányítási vezető, röviden MIR vezető,
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d) az információbiztonsági vezető, röviden IBIR vezető és
e) a dokumentumkezelő.

 (3) Az  IIR működtetésében a  főbb felelősségi köröket ellátó személyeken túl egyéb, feladatkör szerint nevesített 
résztvevők is közreműködnek (pl. területi felelősök, adatgazdák, IBIR kockázatgazdák, belső auditorok).

 (4) A  Hivatalban a  belső kontrollrendszerről szóló jogszabályok keretében működő, folyamatalapú integrált 
kockázatkezelési rendszerben definiált folyamatgazdák, folyamatfelelősök, kockázatgazdák felelősségi körét külön 
elnöki utasítás tartalmazza. Az  abban rögzített felelősségi körök megfelelnek a  MIR szabványkövetelményeknek, 
ezért jelen utasításban ezek részletes szabályozására nincs szükség.

 (5) Az  IBIR-ben alkalmazott kockázatmenedzsmentre – vagyonelemalapú volta miatt – jelen utasításban, illetve 
az ebben hivatkozott Kézikönyvben rögzített szabályok vonatkoznak.

 (6) A  (3)–(5)  bekezdés szerinti, az  IIR működtetésében részt vevő személyek – az  általuk betöltött szerepkörökhöz 
tartozó – felelősségét, hatáskörét a  Kézikönyv erre vonatkozó szakaszai tartalmazzák. Az  egyes személyek 
álláshelyhez tartozó feladatleírása a  Kézikönyvre történő hivatkozással utal az  ISO integrált irányítási rendszerben 
általuk ellátott feladatokra. Egy személy – erre irányuló döntés esetén – egy időben több, az IIR-hez kötődő feladatot 
is elláthat.

4. Záró rendelkezések

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

6. § (1) Hatályát veszti a  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ISO Integrált minőség-, információbiztonság- és 
IT szolgáltatásirányítási rendszerének szabályait tartalmazó módosított Kézikönyv és Alkalmazhatósági Nyilatkozat 
kötelező alkalmazásáról szóló 6/2015. (XI. 12.) SZTNH utasítás.

 (2) Jelen utasítás tartalmi felülvizsgálatáról és aktualizálásáról az  ISO integrált irányítási rendszer vezető köteles 
gondoskodni. A  felülvizsgálatot szükség esetén, de legkésőbb a  3 évente soron következő tanúsító audit előtt, 
illetve az  esetleges szabványváltozások hivatali bevezetése esetén el kell végezni, amelynek eredményeként 
– szükség esetén – kezdeményezni kell az utasítás módosítását vagy új utasítás kiadását.

  Pomázi Gyula s. k.,
  a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
  elnöke

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének 5/2020. (VI. 19.) SZTNH utasítása  
az adatvédelmi incidensek kezeléséről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja szerinti felhatalmazásra, valamint az Európai Parlament 
és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a  természetes személyeknek a  személyes adatok kezelése tekintetében 
történő védelméről és az  ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a  95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
rendelkezéseire tekintettel a következő utasítást adom ki:

Általános rendelkezések

1. § (1) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) által vagy a Hivatal nevében (a továbbiakban együtt: 
a  Hivatal által) végzett személyes adatok kezelése során bekövetkező adatvédelmi incidensekkel kapcsolatos 
szabályokat az utasítás mellékletét képező kézikönyv (a továbbiakban: Kézikönyv) tartalmazza, amelynek a kötelező 
alkalmazását írom elő, egyidejűleg elrendelem annak a  Hivatal belső elektronikus rendszerén (intranetjén) való 
közzétételét, továbbá a későbbiekben az esetleges módosítások utáni ismételt közzétételét.

 (2) Az  adatvédelmi incidens a  Hivatal által kezelt személyes adatok adatbiztonságának sérülése, amelynek fogalmát 
a Kézikönyv 2. pontja rögzíti.
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 (3) A Hivatal által biztosítandó adatbiztonság szintje állandó, azt belső vagy külső körülmény változása nem csökkenti. 
Adatvédelmi incidens esetleges bekövetkezését minden esetben ehhez a szinthez képest kell megítélni.

 (4) A  Kézikönyv tartalmazza mindazokat a  követelményeket és előírásokat, amelyek szerint kell a  Hivatal által kezelt 
személyes adatokkal kapcsolatosan bekövetkező adatvédelmi incidensek vagy azok felmerülésének gyanúja során 
eljárni.

Az utasítás hatálya

2. § (1) Az utasítás személyi hatálya a Hivatal kormánytisztviselőire és munkavállalóira terjed ki.
 (2) Az  utasítás személyi hatálya a  megkötött szerződésre figyelemmel kiterjed továbbá a  Hivatal adatfeldolgozóira 

(beleértve az  esetleges további adatfeldolgozókat is) és az  adatfeldolgozók irányítása alatt a  Hivatal személyes 
adatait kezelő személyekre is (a továbbiakban együtt: szerződés szerinti adatfeldolgozók). A  szerződés szerinti 
adatfeldolgozók adatvédelmi incidenssel kapcsolatos kötelezettségeit a  Hivatal és adatfeldolgozója között kötött 
szerződés tartalmazza. E kötelezettségeket a Hivatal adatvédelmi tisztviselője előzetesen mintaként szövegszerűen 
megfogalmazza és azokat vagy azoknak megfelelő szöveget a  Hivatal munkatársai kötelesek a  megkötendő 
szerződés szövegének részévé tenni.

 (3) Az  utasítás tárgyi hatálya a  Hivatal által kezelt személyes adatok kezelése során bekövetkező adatvédelmi 
incidensekre, illetve az adatvédelmi incidensek kezelése során ellátandó feladatokra terjed ki.

Az utasítás célja

3. §  Az  utasítás célja a  Hivatal által végzett személyes adatok kezelése során esetlegesen bekövetkező adatvédelmi 
incidensek jogszabályoknak és iránymutatásoknak megfelelő kezelésének biztosítása.

Hatályba léptető és vegyes rendelkezések

4. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
 (2) Az  utasítás és a  Kézikönyv tartalmi felülvizsgálatáról és aktualizálásáról az  adatvédelmi tisztviselő köteles 

gondoskodni. A felülvizsgálatot legalább háromévente el kell végezni, amelynek eredményeképpen szükség esetén 
kezdeményezni kell az utasítás vagy a Kézikönyv módosítását, illetve új utasításnak vagy új Kézikönyvnek a kiadását.

  Pomázi Gyula s. k.,
  a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
  elnöke

Melléklet az 5/2020. (VI. 19.) SZTNH utasításhoz*

* Az utasítás melléklete a Hivatal belső elektronikus rendszerén (intranetjén) kerül közzétételre. 
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II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

A külgazdasági és külügyminiszter 26/2020. (VI. 19.) KKM közleménye  
a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki 
együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 120/2019. (V. 17.) Korm. rendelet  
2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről

A 120/2019. (V. 17.) Korm. rendelettel a Magyar Közlöny 2019. május 17-i 86. számában kihirdetett, 
a  Magyarország  Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről 
szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) 11. Cikk 1. bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik 
a hatálybalépéséről:
„Jelen Megállapodás az utolsó olyan értesítés kézhezvételét követő 30. (harmincadik) napon lép hatályba, amelyben 
az egyik Fél diplomáciai csatornákon keresztül írásban értesíti a másik Felet a Megállapodás hatálybalépéséhez 
szükséges belső eljárás lefolytatásáról.”

A Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges feltétel teljesülésének napja: 2020. június 3. 
A Megállapodás hatálybalépésének napja: 2020. július 3. 

A fentiekre tekintettel, összhangban a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti 
gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 120/2019. (V. 17.) Korm. rendelet 
4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti 
gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 120/2019. (V. 17.) Korm. rendelet 
2. §-a és 3. §-a 2020. július 3-án, azaz kettőezerhúsz július harmadikán lépnek hatályba.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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III. Közlemények

A Miniszterelnökséget vezető miniszter közleménye  
a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram külföldi programszakaszára eső ösztöndíj összegéről

A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 52/2019. (III. 14.) Korm. rendelet 3. § g) pontjában foglalt jogkörömben 
eljárva a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram külföldi programszakaszára vonatkozó ösztöndíj havi összegét 
az alábbiak szerint állapítom meg:

Ösztöndíj összege/hó Célország

540 000 Ft/hó Nagy-Britannia

500 000 Ft/hó
Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Luxemburg, Svédország,  
EU-n kívüli országok

470 000 Ft/hó Ausztria, Hollandia, Írország, Németország, Olaszország, Spanyolország

450 000 Ft/hó Ciprus, Görögország, Málta, Portugália

330 000 Ft/hó
Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, 
Románia, Szlovákia, Szlovénia

Az ösztöndíj összege a vonatkozó jogszabályok értelmében adó- és járulékmentesen kerül kifizetésre.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye  
a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról 

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

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 27/C. § (4) bekezdése alapján vezetett 
felszámolói névjegyzékből törölve:

Felszámoló: AGRO-ALBA Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégjegyzékszám: 01-10-046981

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 4. 4 em. 1b

A változás időpontja: 
2017. december 8.
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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:

015896H
040585M
041740P
067613J
081807F
102719I
103288D
118978H
120703L
124568J
126596R
128825E
158547H
163300M
170533M
182954I
188479M
190379I
190611N
205660K
206483L
216104N
221525J
226108R
231483R
238948B
239901E
241262T
246319G
267443L
304798H
309479T
312285M
315019N
316180G
332990E
337767N
358866H
360865S
366611R
368393T
371321T
395707N
398640J
400639J
424043M
431333T

440403I
455286R
463086N
465713J
479865B
480934T
486661R
497621J
510542T
522876C
523569R
524052P
545479M
552687L
555299T
556058S
560037S
618733G
631487S
634544N
640019R
643499J
675889D
678294K
687126M
698505J
718139C
729965R
739599K
740292M
757809D
771041R
773213R
776852P
781066L
785102S
795443N
824736P
825724S
827665S
836171L
855884H
874604J
882602K
884326R
895722N
899483J

910978G
928461F
933958P
938338K
938965S
963876N
968225J
969650P
975454S
983065P
985314D
998330N
001663L
005323J
020294I
031045B
036820S
044778D
064449E
068412C
069372R
092060I
094403J
101217P
102628N
109020N
123376T
123415J
136358T
138749T
152600T
168091G
171394T
188118N
205071F
206530I
207526T
218364F
231247J
233212L
238379S
245497R
251909P
262973P
269200S
279325L
281701J

291271N
294544P
295833J
295993H
304320F
310329R
311840A
325310G
325404E
329887R
335022M
355405S
386797T
390765R
407659P
418562D
426285T
438820T
452506R
458161R
459557A
467112J
482258A
489578P
498964T
499167N
500154G
500519I
500704G
507952P
512627S
516552P
549840H
550622M
553542L
555574M
558590L
559544P
559897I
566404L
573551T
574224S
592860B
594347N
600187S
630741P
632312R

645661H
674053M
683599N
685135N
686295M
716104K
719393L
740136N
749252N
750359G
751798N
751979T
756000T
762349P
768125M
768927S
778651C
781885P
787123M
787636G
794974D
802088F
807254G
809083S
811307S
843128H
847694J
848579E
850436N
850956M
851332C
854217M
857467M
869145L
872736R
880273P
889831G
900089L
909515L
911817S
925191P
942741I
964087H
973644L
980060R
984499I
005357E
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016264M
017413T
037045P
038182N
041052L
042996P
046875I
047589S
060444K
060721S
063352M
069471I
086108I
087824K
088901J
091047T
094226M
109406M
110398N
117715L
121177J
130787L
139066P
155315F
155794R
157023M
159773K
159841K
160044N
162108R
162371M
163521L
171780L
178355I
180225I
181313B
186039L
189222N
189311R
192439P
215141M
217849M
219884K
219964T
227578K
228235M
229214M
233999S
242745R
245439I
246463A
251508L
256907T
258549K

264481R
270123E
275551B
277223S
278182P
278580M
288447L
289241M
294206J
297336R
297920I
298909J
306543M
307470D
319360G
324385P
324549N
326570M
333779I
335758L
345815K
352990S
353417J
353443P
354141M
370376R
370722H
373638T
375050T
382918M
383795H
384252L
384717I
386073M
391178G
399542G
405290T
406458E
416524S
417812R
418990A
423154N
425248P
426979I
428091L
429103R
430275M
440668C
444714N
448253S
461100S
473944P
473967F
474355P

478057M
486916P
498963T
500505T
503718I
504132A
507138N
518610L
521559N
527467J
529759P
531177S
533637F
537905P
546201J
549084H
551192M
552174M
556540P
556591J
559241C
562128N
565168F
573640T
577084P
585888H
597991R
598963L
605510H
605659E
609435L
610097P
618128M
622493L
622895L
628667N
629383N
632823N
632885D
632899S
635074N
641316L
644662K
647986L
669581S
670880R
671760L
671914R
676453G
692139T
695273F
695777H
698626P
703638L

704994M
705953R
707347M
707642D
713206T
718036M
718879S
719619M
729521R
733801M
745074B
757174D
762944R
764745R
786309M
789341K
797341L
801006P
810977L
814667B
815093K
833213I
838699N
838755M
848038J
854094N
856086M
856806R
861416N
873543N
880345H
890134S
898495S
899813I
902007G
911382H
918424I
922331S
923194S
932140K
935138E
937744M
938659M
940456I
952539K
966601H
968097I
969354M
978055H
978396P
983118D
985891S
992778J
993672F

997745L
998296F
998462J
700316J
876572P
313383N
483950J
689277N
006993T
008068K
012684P
015037M
017659S
024900I
030183S
033498R
033817I
035404P
042044M
053575F
053913S
061155D
063036T
064526G
069946I
074974M
077521I
079779M
079790M
084502L
089186D
089912N
093551M
096502H
100018P
103570B
105385K
106623I
109429L
110371F
110697M
110980K
112886N
114222G
118109H
124951R
134634G
136319H
144648T
145548E
148647R
149538R
154042N
157907N
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158078H
160801I
163881H
168655T
175088D
177365R
192965H
201094P
202634T
209347G
212984F
216232H
221991R
225866P
233670P
240946H
243190L
244048H
246724I
248273N
253035I
254345M
257852N
262110R
274988R
278738N
278844E
289287I
291816A
299387J
305968F
308594S
309870E
312808K
313565S
317611I
324656N
328932P
331069C
336643R
340013C
341694G
345126L
351068T
354716I
358135P
362024J
364111I
368822L
384936T
385141N
390962C
396629G
397222R

400987L
403086C
405620S
409485H
413026M
414004G
424811E
426330R
428296I
432117G
434226H
437351P
454104M
456205M
464489T
466080C
478713S
479090T
487370T
487390M
491552I
492047P
494147N
495255T
498265G
502831N
503945T
504720I
514277R
519904J
523647S
529365E
531637R
532185L
539640I
555793E
558169T
558473P
558474P
562706R
566694N
567144M
569296N
569300M
572423P
577156I
584079F
590253S
592344L
601111G
605469N
606764R
608646R
613464R

614873T
618194G
619912M
621364M
622021A
623236P
625852S
630227P
632752T
633735N
633808N
647174R
648086S
649993T
654605S
655543P
661254H
664875B
667018F
673335M
678837R
680266N
683836S
698274S
699945A
700904N
701633N
704819P
710363I
713216S
713747S
736036S
737103T
740708S
740949P
749085F
757767J
764759P
769156R
770018D
773887M
779307H
783669N
784007S
789636M
794016S
803632J
808756M
812843S
821060B
822593N
828367D
829814K
833468M

838487N
838579C
841618T
843842G
849628M
849985T
852044S
855158J
860510R
861221I
861478B
863605S
867460J
875745N
880381F
880453S
895692N
897623H
907034P
913308F
925672R
927146R
927828P
929443M
934918H
939287R
951177R
954669P
958546J
960796M
962629N
964138D
964505B
973552I
975801P
977027M
979045S
982315P
984657L
998969K
008490S
010658T
021259M
021794I
026004T
030337M
033723S
035676P
039054P
039381F
039937J
049320S
055237M
063699F

066768K
072257S
072388S
072971S
074341S
083041S
085784T
087619I
094263F
098083L
104258S
105210P
105644S
105947L
111017R
129479R
132451T
150244I
157304R
173442E
175495R
180666J
180746N
185482C
195431F
207933N
208199I
210948T
213224P
215335P
243956P
244448G
254499I
259171M
281667A
281838G
288426R
289001T
295110D
296345J
306760D
307876A
318120S
318693R
319927T
331124M
332518S
339576F
343545P
374290I
374498J
378890N
379152J
381125J
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383575L
386922I
388987T
396068S
402163D
410224I
416408K
429370J
438971P
439714T
439977D
448806L
464236R
469990I
475438A
479530S
479761J
493660P
508623I
509556F
510580M
514022T
525623R
528971K
530584L
536396S
547343L
559368K
561981I
565973M
566436P
567706N
572052S
572563N
576728R
579371M
581368R
582574K
585836I
617882B
622030C
624899F
636112K
638558R
645064S
646532G
646778G

667279P
681816C
683352P
685714K
696371M
698038N
699975S
714473K
718035M
727197S
729078M
737033S
756132N
756445I
760471R
770313R
779071S
781262B
781359M
787671D
793627R
794134N
794560N
802364N
809274L
815539R
818955E
823975T
824027P
829330H
835768S
841914P
847268S
850861N
851539L
852850E
853819K
855459N
860084M
863816P
870396M
879432K
885378E
887285N
906922P
912358M
921768R

934117S
934507S
945822M
958636K
969865H
981054S
995869H
022647C
050771S
056002L
065713R
075217C
077952S
088131D
088870S
100308J
100371P
104549P
108820G
110898G
127927S
130340S
134427J
143430M
153369R
155319T
164345L
165353I
175463C
189454P
191972I
207613M
217254K
221116T
238984L
240848M
257975I
262943M
267853G
291542L
291744H
297446S
304056N
307687I
308494N
317159R
319466J

321859I
324948J
336465T
343752K
355876N
357120N
365583G
399191G
408544I
409055F
417152T
420244S
421199L
437523M
447287P
447499R
447963J
456752T
456810L
466468N
469966H
473827M
485387S
493900M
504276R
504527M
507594F
523348R
532858D
534282R
535387T
535426D
536854H
537162R
538093C
547792P
548021N
549156K
578739T
579444R
581602K
600926G
614897P
620192J
627648G
629327S
630065H

630180H
634213P
635150P
640609I
642438M
643720P
644804T
645062R
645345A
650750R
651328K
652290S
660103S
662102C
663835T
663837R
665674N
674308K
692946P
699828K
702773I
707088T
728983P
733225I
739911E
758095T
762672D
773075I
778702M
784366M
784799R
806460M
852345P
854152S
872546N
882411K
901117M
908457K
909694K
922871L
924574R
941669F
948305M
954894L
957296I
986820P

Budapest, 2020. június 10.
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A Legfőbb Ügyészség közleménye  
ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Dr. Ambruzs Róbert Csongrád-Csanád megyei főügyészségi ügyész B 04022 sorszámú ügyészségi szolgálati 
igazolványát a Legfőbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztálya érvénytelenítette.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetőjének közleménye  
a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély 
nyilatkozatára igényt tartó vallási közösség részére kiadott technikai szám visszavonásáról

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi 
CXXVI. törvény 4/A. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a Magyar Református 
Presbiteri Szövetség részére kiadott 2154-es technikai számot a vallási közösség kérelmére visszavonta.

  Dr. Sors László s. k.,
  a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
  vezetője

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetőjének közleménye  
a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély 
nyilatkozatára igényt tartó vallási közösség részére történő technikai szám kiadásáról

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi 
CXXVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 4/A. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal a Tv. 4/A. § (1) bekezdése szerinti kedvezményezett részére a következő technikai számot adta, 
amelyre első alkalommal a 2020. évben lehet rendelkezni:

Sorszám Kedvezményezett Technikai szám

1. KÚTFŐ GYÜLEKEZET EGYESÜLET 2367

  Dr. Sors László s. k.,
  a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
  vezetője
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A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetőjének közleménye  
a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély 
nyilatkozatára igényt tartó vallási közösség elnevezésének megváltozásáról

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi 
CXXVI. törvény 4/A. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az Usui Dentó Ryu 
Magyarországi Közössége részére megképzett technikai számot (1799) a Hivatalos Értesítő 2019. évi 68. számában 
a 32. sorszám alatt tette közzé. Az Usui Dentó Ryu Magyarországi Közössége neve – azonos technikai szám mellett – 
az alábbiak szerint változott:

Sorszám Kedvezményezett Technikai szám

1. USUI SPIRITUAL LERNEJO 1799

  Dr. Sors László s. k.,
  a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
  vezetője

A Club Hotel Füred Szálloda Korlátolt Felelősségű Társaság hajózási hirdetménye  
közforgalmú kikötő kikötőrendjének módosításáról

A Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály BP/0803/381-2/2020. számú, 
közléssel véglegessé vált határozatával jóváhagyta a Club Hotel Füred Szálloda Korlátolt Felelősségű Társaság 
(8230 Balatonfüred, Anna sétány 1–3.) által Balatonfüred (belterület) 67/5, 67/6, 67/7 helyrajzi számú ingatlanokon 
[helye: Balaton, 46° 56,7’ N, 17° 52,9’ E (WGS-84 rendszerben)] üzemeltetett, kishajók fogadására alkalmas 
közforgalmú kikötő kikötőrendjének az üzemeltető személyében bekövetkezett változás miatti módosítását. 
A Kikötőrend betekintésre elérhető a Kikötőben.
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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.

V. Hirdetmények

A Tolna Megyei Kormányhivatal hirdetménye  
elveszett hatósági ellenőri igazolvány érvénytelenítéséről

Kálmán Betti Mariann, a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatalának ügyintézője részére 
a  Miniszterelnökség által kiállított AB027664 számú hatósági ellenőri igazolvány elveszett, az igazolvány 
érvénytelen.
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