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I. Utasítások

A honvédelmi miniszter 17/2022. (IV. 21.) HM utasítása  
válsághelyzet esetére megállapított külön pótlékról

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

1. § (1) Az állomány azon tagja,
a) aki a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet (a továbbiakban: 

HM rendelet) 5. § (1) bekezdése szerinti tartós külföldi szolgálatot teljesít, és
b) akinek a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 

9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 1.  § 1.  pontja szerinti állomáshelye Ukrajnában van (a továbbiakban: 
kihelyezett)

a fogadó államban kialakult válsághelyzetre tekintettel, 2022. február 24-től az  állomáshely szerinti országban 
tartózkodás időtartamára, de legfeljebb 2022. július 31-ig külön pótlékra jogosult.

 (2) A külön pótlék alapja a kihelyezettnek a HM rendelet 6. § (1) bekezdése szerinti külszolgálati ellátmánya.
 (3) A külön pótlék mértéke havonta a külszolgálati ellátmány 25%-a.

2. § (1) A kihelyezett a HM rendelet 12. § (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti esetben csak akkor jogosult az 1. § szerinti 
külön pótlékra, ha ezen időszakokban is Ukrajnában tartózkodik. A  kihelyezett a  HM rendelet 12.  § (1)  bekezdés 
b) pontja szerinti esetben is jogosult a külön pótlékra.

 (2) A HM rendelet 12.  § (2)–(4)  bekezdését a  külön pótlék esetében is alkalmazni kell, azzal az  eltéréssel, hogy 
a kihelyezett az egészségügyi szabadság időszakában
a) a külön pótlékra csak az Ukrajnában töltött időre jogosult, és
b) a külön pótlék összegét az egészségügyi szabadság Ukrajnában eltöltött időtartamának 90 napot meghaladó 

részére sem kell csökkenteni.

3. § (1) A  külön pótlék összegét a  külszolgálati ellátmányéval megegyező pénznemben kell a  kihelyezett részére 
megállapítani és folyósítani.

 (2) A  külön pótlék megállapítása, elszámolása, illetve folyósítása tekintetében a  HM rendelet 13.  §-át és 30.  §-át is 
alkalmazni kell.

4. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
 (2) A 2022. február 24. és az utasítás hatálybalépése közötti időszakra járó külön pótlék összegét legkésőbb az utasítás 

hatálybalépését követő hónapra járó külszolgálati ellátmánnyal együtt kell a kihelyezett részére folyósítani.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter 18/2022. (IV. 21.) HM utasítása  
a honvédelmi szervezetek jogi képviseletének egyes szabályairól szóló 72/2013. (XI. 29.) HM utasítás 
módosításáról

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

1. §  A honvédelmi szervezetek jogi képviseletének egyes szabályairól szóló 72/2013. (XI. 29.) HM utasítás 10. §-a 
a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a fegyveres és a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél 
a hivatásos szolgálat elismerése céljából megállapított szolgálati juttatásról szóló 712/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Korm.rendelet) szerinti szolgálati juttatást a Korm.rendelet 10. §-a és 12. §-a esetén haladéktalanul, 
egy összegben vissza kell követelni.
(4) A szolgálati juttatásban részesült személy indokolással ellátott kérelme alapján, különös méltánylást érdemlő 
esetben – az (1) bekezdés c) és d) pontjának alkalmazása mellett – 
a) a HM gazdálkodási ügyekért felelős államtitkári főtanácsos által legfeljebb 6 havi,
b) a HM közigazgatási államtitkár által 6 hónapnál hosszabb, de 60 hónapot meg nem haladó mértékű futamidőre 
szóló 
részletfizetés engedélyezhető.”

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 19/2022. (IV. 21.) HM utasítása  
a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet szerinti  
egyes juttatásokkal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 45/2015. (VIII. 31.) HM utasítás módosításáról

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

1. § (1) A  honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet szerinti egyes 
juttatásokkal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 45/2015. (VIII. 31.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 10/B.  § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM VGH) az  R. 48/G.  § (2)  bekezdése szerinti költségvetési 
keretösszeg meghatározásakor a  tárgyév december 1-jén feltöltött, illetve a  meglévő, de feltöltetlen oktatói 
beosztásokat egyaránt figyelembe veszi. A  költségvetési keretösszeg jóváhagyása a  honvédségi szakképző 
intézménynél
a) az (1) bekezdés szerinti oktatói beosztást ellátó katonák részére az előző év december 1-jétől a tárgyév november 30-ig 
megállapított kiegészítő illetmények havi átlagos személyenkénti összege,
b) feltöltetlen oktatói beosztások esetében a  beosztáshoz a  tárgyév december 1-jén tartozó, 1.  melléklet szerinti 
kiegészítő illetmény
alapulvételével történik.”

 (2) Az Ut. 10/B. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  költségvetési keretösszeg megállapítási és felhasználási időszaka tárgyév december 1-je és a  tárgyévet 
követő év november 30-a közötti időszak.”

2. §  Az Ut. 10/B. § (3) bekezdés a) és b) pontjában a „2020. július” szövegrész helyébe a „tárgyév december” szöveg lép.
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3. §  Az Ut. a következő 14. §-sal egészül ki:
„14. § Ezen utasításnak a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet 
szerinti egyes juttatásokkal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 45/2015. (VIII. 31.) HM utasítás módosításáról 
szóló 19/2022. (IV. 21.) HM utasítással megállapított 10/B.  § (2) és (2a)  bekezdését, valamint módosított 10/B.  § 
(3) bekezdés a) és b) pontját 2021. december 1-jétől kell alkalmazni.”

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 20/2022. (IV. 21.) HM utasítása  
a KEHOP-1.6.0-15-2016-00003 számú, a Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő 
beavatkozási képességének fejlesztése című európai uniós projekt keretében beszerzett és felújított 
eszközök és készletek felhasználásra kijelölt honvédelmi szervezetek részére történő átadásának 
feladatairól, továbbá azok használatának egyes szabályairól szóló 45/2019. (VI. 20.) HM utasítás 
módosításáról

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

1. § (1) A  KEHOP-1.6.0-15-2016-00003 számú, a  Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási 
képességének fejlesztése című európai uniós projekt keretében beszerzett és felújított eszközök és készletek 
felhasználásra kijelölt honvédelmi szervezetek részére történő átadásának feladatairól, továbbá azok használatának 
egyes szabályairól szóló 45/2019. (VI. 20.) HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 2.  § (1)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) A  beszerzett eszközök és készletek fenntartási időszakban történő üzemeltetésének és üzemben tartásának 
a  Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis (a továbbiakban: MH ARB) által végzendő feladatait biztosító 
költségvetési előirányzatokat a  Magyar Honvédség Tartalékképző és Támogató Parancsnokság (a továbbiakban: 
MH  TTP) a  405-ös címrendkód PROJ projektkódján és 845-ös címrendkód 16KAT projektkódján a  meghatározott 
felhasználhatósági arányok alapján tervezi a  Magyar Honvédség Parancsnoksága Haderőnemi Szemlélőség 
(logisztika) szakmai iránymutatása alapján.”

 (2) Az Utasítás 2. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az MH ARB kapcsolódó feladatai:)
„e) végrehajtja az  analitikus nyilvántartásban a  beszerzett eszközök központi raktárból az  érintett honvédelmi 
szervezet részére létrehozott leltárhelyre történő átmozgatását, amellyel egyidejűleg átadás-átvételi jegyzőkönyvön 
megtörténik az eszközök használatra történő átadása,”

 (3) Az Utasítás 2. § (3) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(Az MH ARB kapcsolódó feladatai:)
„j) a  beszerzett eszközök és készletek a  fenntartási időszak leteltét követően az  MH ARB nyilvántartásában 
létrehozott leltárhelyekről végleges kiadásra kerülnek a honvédelmi szervezetek részére.”

2. §  Az Utasítás
a) 3. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b) 4. melléklete helyébe a 2. melléklet
lép.
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3. §  Az Utasítás
a) 1.  § (2)  bekezdésében a „Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) szervek és katonai szervezetek 

(a  továbbiakban együtt: érintett honvédelmi szervezetek)” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Minisztérium 
(a továbbiakban: HM) önálló szervezeti egységek és honvédségi szervezetek (a továbbiakban együtt: érintett 
honvédelmi szervezet)” szöveg,

b) 1. § (3) bekezdésében a „2024. július 31-ig” szövegrész helyébe a „2026. július 15-ig” szöveg,
c) 2. § (3) bekezdés c) pontjában az „MH LK-t” szövegrész helyébe az „MH TTP-t” szöveg,
d) 2.  § (3)  bekezdés g)  pontjában a „HM védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkár (a továbbiakban: 

HM VGHÁT)” szövegrész helyébe a „HM közigazgatási államtitkár (a továbbiakban: HM KÁT)” szöveg,
e) 2. § (3) bekezdés h) pontjában az „MH LK-nál” szövegrész helyébe az „MH TTP-nél” szöveg,
f ) 2. § (4) bekezdés a) pontjában az „eLOGIR utalványon” szövegrész helyébe az „átadás-átvételi jegyzőkönyvön” 

szöveg,
g) 4. § (2) bekezdésében a „15 napon belül” szövegrész helyébe a „15 munkanapon belül” szöveg,
h) 4. § (2) bekezdésében a „HM VGHÁT” szövegrész helyébe a „HM KÁT” szöveg,
i) 5. § (3) bekezdésében a „2024. július 31-én” szövegrész helyébe a „2026. július 15-én” szöveg
lép.

4. §  Hatályát veszti az Utasítás
a) 1. § (1) bekezdésében az „(a továbbiakban: honvédelmi szervezet)” szövegrész,
b) 2. § (3) bekezdés h) pontjában az „és” szövegrész.

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 20/2022. (IV. 21.) HM utasításhoz
„3. melléklet a 45/2019. (VI. 20.) HM utasításhoz

A projektet hirdető táblák típusai és a meghatározott típusú táblák tervezett kihelyezési ideje 
az érintett honvédelmi szervezetekhez

A tájékoztató táblák (a továbbiakban: táblák) feladata a lakosság figyelmének felhívása az adott helyen megvalósuló 
európai uniós fejlesztésre.
A fentiekre figyelemmel a  táblákat az  adott helyszínen a  láthatósági szempontból legoptimálisabb helyen, kültéri 
területen, egy épület falfelületén, az  épületet körülhatároló kerítésen vagy egyéb, erre alkalmas felületen kell 
elhelyezni. A  D típusú táblákat beltérben, az  eszközök használatára kijelölt helyiség bejárata mellé, a  falra kell 
kihelyezni.
A táblák kihelyezésének előkészítése során a telephely szerint illetékes önkormányzat településképi követelményeit 
meg kell tartani. A  táblák kihelyezésére vonatkozó szabályozás megismerése és betartása az  érintett honvédelmi 
szervezetek parancsnokainak felelőssége.
A honvédelmi szervezetek parancsnokainak gondoskodniuk kell arról, hogy a  kihelyezett táblák állandóan 
jól láthatók legyenek, azokat semmi el ne takarja. A táblák megrongálódását haladéktalanul jelezni kell az MH ARB 
felé.

A B C D

Tábla típusa Táblakihelyezési helyszín
Kihelyezés

kezdete befejezése

1.
B típusú tájékoztató 
tábla

MH Anyagellátó Raktárbázis,
BUDAPEST

Átvételt követően 
azonnal

2026. július 15.

2.
C típusú tájékoztató 
tábla

MH 25. Klapka György Lövészdandár, 
TATA

Átvételt követően 
azonnal

2026. július 15.

3.
C típusú tájékoztató 
tábla

MH 64. Boconádi Szabó József 
Logisztikai Ezred, KAPOSVÁR

Átvételt követően 
azonnal

2026. július 15.

4.
C típusú tájékoztató 
tábla

MH Vitéz Szurmay Sándor Budapest 
Helyőrség Dandár, BUDAPEST

Átvételt követően 
azonnal

2026. július 15.

5.
C típusú tájékoztató 
tábla

MH Görgei Artúr Vegyivédelmi 
Információs Központ, BUDAPEST

Átvételt követően 
azonnal

2026. július 15.

6.
C típusú tájékoztató 
tábla

MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós 
Ezred, BUDAPEST

Átvételt követően 
azonnal

2026. július 15.

7.
C típusú tájékoztató 
tábla

MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges 
Rendeltetésű Dandár, SZOLNOK

Átvételt követően 
azonnal

2026. július 15.

8.
C típusú tájékoztató 
tábla

MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki 
Ezred, SZENTES

Átvételt követően 
azonnal

2026. július 15.

9.
C típusú tájékoztató 
tábla

MH 5. Bocskai István Lövészdandár, 
DEBRECEN

Átvételt követően 
azonnal

2026. július 15.

10.
C típusú tájékoztató 
tábla

MH 5. Bocskai István Lövészdandár, 
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Átvételt követően 
azonnal

2026. július 15.

11.
C típusú tájékoztató 
tábla

MH 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi 
Zászlóalj, SZÉKESFEHÉRVÁR

Átvételt követően 
azonnal

2026. július 15.

12.
D típusú tájékoztató 
tábla

HM Katonai Irányítási és Válságkezelési 
Főosztály / HM Honvédelmi Operatív 
Törzs, BUDAPEST

Átvételt követően 
azonnal

2026. július 15.

13.
D típusú tájékoztató 
tábla

MHP Hadműveleti Csoportfőnökség / 
Integrált Műveleti Központ, BUDAPEST

Átvételt követően 
azonnal

2026. július 15.

14.
D típusú tájékoztató 
tábla

MH Tartalékképző és Támogató 
Parancsnokság, BUDAPEST

Átvételt követően 
azonnal

2026. július 15.
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15.
D típusú tájékoztató 
tábla

MH Egészségügyi Központ, BUDAPEST Átvételt követően 
azonnal

2026. július 15.

16.
D típusú tájékoztató 
tábla

MHP Hadműveleti Csoportfőnökség 
Művelet Vezető Főnökség / 
Telepíthető Összhaderőnemi Vezetési 
Elem, SZÉKESFEHÉRVÁR

Átvételt követően 
azonnal

2026. július 15.

17.
D típusú tájékoztató 
tábla

MH 43. Nagysándor József Híradó  
és Vezetéstámogató Ezred, 
SZÉKESFEHÉRVÁR

Átvételt követően 
azonnal 

2026. július 15.

18.
D típusú tájékoztató 
tábla

MH Bakony Harckiképző Központ, 
VÁRPALOTA

Átvételt követően 
azonnal

2026. július 15.

19.
D típusú tájékoztató 
tábla

MH Béketámogató Kiképző Központ, 
SZOLNOK

Átvételt követően 
azonnal

2026. július 15.

20.
D típusú tájékoztató 
tábla

MH Pápa Bázisrepülőtér, PÁPA Átvételt követően 
azonnal

2026. július 15.

21.
D típusú tájékoztató 
tábla

MH 59. Szentgyörgyi Dezső 
Repülőbázis, KECSKEMÉT

Átvételt követően 
azonnal

2026. július 15.

22.
D típusú tájékoztató 
tábla

MH 86. Szolnok Helikopter Bázis, 
SZOLNOK

Átvételt követően 
azonnal

2026. július 15.

23.
D típusú tájékoztató 
tábla

MH 12. Arrabona Légvédelmi 
Rakétaezred, GYŐR

Átvételt követően 
azonnal

2026. július 15.

24.
D típusú tájékoztató 
tábla

MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási 
Központ, VESZPRÉM

Átvételt követően 
azonnal

2026. július 15.

25.
D típusú tájékoztató 
tábla

MH Kiber- és Információs Műveleti 
Központ, SZENTENDRE

Átvételt követően 
azonnal

2026. július 15.

26.
D típusú tájékoztató 
tábla

MH Katonai Közlekedési Központ, 
BUDAPEST

Átvételt követően 
azonnal

2026. július 15.

27.
D típusú tájékoztató 
tábla

MH Altiszti Akadémia, SZENTENDRE Átvételt követően 
azonnal

2026. július 15.

28.
D típusú tájékoztató 
tábla

MH Ludovika Zászlóalj, BUDAPEST Átvételt követően 
azonnal

2026. július 15.

29.
D típusú tájékoztató 
tábla

MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő 
Ezred, DEBRECEN

Átvételt követően 
azonnal

2026. július 15.

”

2. melléklet a 20/2022. (IV. 21.) HM utasításhoz
„4. melléklet a 45/2019. (VI. 20.) HM utasításhoz

A projekt keretében a HKR irányítási-vezetési rendszerének infokommunikációs modernizációja 
céljából beszerzett eszközök darabszáma és azok elosztása a HKR-elemeket működtető érintett 

honvédelmi szervezetek között

A B C D

HKR vezetési elemet működtető érintett  

honvédelmi szervezet / HKR vezetési elem megnevezése

KEHOP-projekt keretében biztosított eszközök

irodai laptop
ütés-, por- és 

cseppálló laptop

multifunkcionális 

irodai gép

1.
HM Katonai Irányítási és Válságkezelési Főosztály / 
HM Honvédelmi Operatív Törzs

3 1 1

2.
MHP Hadműveleti Csoportfőnökség / Integrált 
Műveleti Központ

4 3 2
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3.
MHP Hadműveleti Csoportfőnökség, Művelet Vezető 
Főnökség / Telepíthető Összhaderőnemi Vezetési 
Elem

5 2 1

4.
MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság / 
Műveletvezetési Központ

4 1 2

5. MH Egészségügyi Központ / Műveletvezetési Központ 4 1 1

6.
MH Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség 
Dandár / Műveletvezetési Központ

4 1 1

7.
MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ / 
Ágazati Információs Központ

4 1 1

8. MH 25. Klapka György Lövészdandár / Vezetési Pont 4 1 2

9.
MH 5. Bocskai István Lövészdandár / Vezetési Pont 
(Debrecen)

3 1 1

10.
MH 5. Bocskai István Lövészdandár / Vezetési Pont 
(Hódmezővásárhely)

3 1 1

11.
MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű 
Dandár / Vezetési Pont

– 4 1

12.
MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred / 
Vezetési Pont

3 – 1

13.
MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred /  
Vezetési Pont

3 1 1

14.
MH 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj / 
Vezetési Pont

3 1 1

15.
MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred / 
Vezetési Pont

3 1 1

16.
MH 43. Nagysándor József Híradó és 
Vezetéstámogató Ezred / Vezetési Pont 

3 1 1

17. MH Bakony Harckiképző Központ / Vezetési Pont 3 1 1

18. MH Béketámogató Kiképző Központ / Vezetési Pont 1 1 1

19. MH Pápa Bázisrepülőtér / Vezetési Pont 1 1 1

20.
MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülő Bázis,  
MH Légijármű Javítóüzem / Egyesített Vezetési Pont

3 1 1

21. MH 86. Szolnok Helikopter Bázis / Vezetési Pont 3 1 1

22.
MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred / Vezetési 
Pont 

3 1 1

23.
MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ / 
Vezetési Pont 

3 1 1

24.
MH Kiber- és Információs Műveleti központ /  
Vezetési Pont 

1 1 1

25.
MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred / 
Vezetési Pont 

3 1 1

26. MH Katonai Közlekedési Központ / Vezetési Pont 1 1 1

27.
MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ / 
Vezetési Pont 

1 1 1

28. MH Altiszti Akadémia / Vezetési Pont 3 1 1

29. MH Ludovika Zászlóalj / Vezetési Pont 3 1 1

30. Összesen: 82 34 32
”
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A honvédelmi miniszter 21/2022. (IV. 21.) HM utasítása  
a belföldi reprezentációról szóló 20/2020. (IV. 20.) HM utasítás módosításáról

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

1. §  A belföldi reprezentációról szóló 20/2020. (IV. 20.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) a következő 7/A. és 7/B. §-sal 
egészül ki:
„7/A.  § (1) A  miniszter, az  államtitkár, a  helyettes államtitkár, az  államtitkári főtanácsos, a  miniszteri biztos, 
a  kabinetfőnök, a  miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezet vezetője, a  KNBSZ főigazgatója és 
helyettese, az  MH PK és helyettese, a  Magyar Honvédség Parancsnokságának (a továbbiakban: MHP) törzsfőnöke, 
a  haderőnemi szemlélő, az  MHP alárendeltségébe tartozó katonai szervezet vezetője, az  altiszti főreferens, 
az  NKE  Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja, a  miniszter fenntartói irányítása alá tartozó, 
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 
2011. évi CXIII. törvény 80.  § 13.  pontja szerinti honvédelmi szervezetnek nem minősülő többcélú szakképző 
intézmény igazgatója, valamint az MH vezénylő zászlósa feladatkörével összefüggésben a honvédelmi szervezetek 
személyi állományába nem tartozó személynek emlékül – az adományozni kívánt személy tevékenységéhez, illetve 
alkalomhoz igazodóan, a  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3.  § 27.  pontja szerinti üzleti 
ajándéknak minősülő – reprezentációs ajándékot, oklevelet, emléklapot, emlékérmet, emléktárgyat (a továbbiakban 
együtt: reprezentációs emléktárgy) adományozhat az  erre a  jogcímre jóváhagyott éves költségvetési előirányzat 
mértékéig. A  reprezentációs emléktárgyak költsége nem terheli az  1. és 2.  mellékletben meghatározott 
reprezentációs normákat.
(2) A reprezentációs emléktárgy (1) bekezdés szerinti adományozásának lehetőségét a parancsnok – a honvédelmi 
szervezet gazdálkodási szabályzatában meghatározott – távolléte esetén a  szervezetszerű helyettese vagy 
a helyettesítésére kijelölt parancsnoki jogkört gyakorló személy részére kell biztosítani.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti reprezentációs emléktárgy adományozási alkalom különösen a  2.  melléklet szerinti 
rendezvény, továbbá a rendezvénynek nem minősülő hivatali, szakmai, diplomáciai, üzleti vagy hitéleti esemény.
(4) A (3) bekezdés szerinti adományozási alkalmak esetén az egy személy részére adható reprezentációs emléktárgy 
– általános forgalmi adóval növelt – értéke legfeljebb 50 000 Ft.
(5) Az (1) bekezdés szerinti adományozók közül
a) az államtitkár és az MH PK helyettese naptári évenként legfeljebb 15,
b) a  helyettes államtitkár, az  államtitkári főtanácsos, a  miniszteri biztos, a  kabinetfőnök, a  miniszter közvetlen 
alárendeltségébe tartozó szervezet vezetője, a  KNBSZ főigazgató-helyettese, az  MHP törzsfőnöke, a  haderőnemi 
szemlélő, az  MHP alárendeltségébe tartozó, dandár vagy más magasabb szintű parancsnokság jogállású katonai 
szervezet vezetője naptári évenként legfeljebb 10,
c) az MHP alárendeltségébe tartozó, zászlóalj vagy ezred jogállású katonai szervezet vezetője, az altiszti főreferens, 
az  NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja, a  miniszter fenntartói irányítása alá tartozó, 
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 
2011. évi CXIII. törvény 80.  § 13.  pontja szerinti honvédelmi szervezetnek nem minősülő többcélú szakképző 
intézmény igazgatója, valamint az MH vezénylő zászlósa naptári évenként legfeljebb 5
darab reprezentációs emléktárgy adományozására jogosult.
(6) A  (4)  bekezdés szerinti értékhatárt a  miniszter, a  KNBSZ főigazgatója és az  MH PK által adományozott 
reprezentációs emléktárgy esetében nem kell alkalmazni.
(7) A (4)–(5) bekezdésben foglaltaktól csak külön miniszteri engedéllyel lehet eltérni.
(8) A reprezentációs emléktárgy-ellátás a Logisztikai Utaltsági Rendnek megfelelően történik.
(9) A  logisztikai ellátást biztosító és a  reprezentációs emléktárgyat átadó honvédelmi szervezet a  reprezentációs 
emléktárgyakról mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet.
7/B.  § A  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70.  § (6)  bekezdés d)  pontja szerinti, üzleti 
ajándéknak nem tekinthető, üzletpolitikai (reklám) célú juttatást a  honvédelmi szervezet parancsnoka, vezetője 
az  erre a  jogcímre jóváhagyott éves költségvetési előirányzat mértékéig adhat a  személyi állomány tagjának, 
valamint a személyi állományba nem tartozó személynek.”



H I V A T A L O S  É R T E S Í T Ő 	 • 	 2022.	évi	19.	szám	 1419

2. §  Az Ut. a következő 10. §-sal egészül ki:
„10.  § A  belföldi reprezentációról szóló 20/2020. (IV. 20.) HM utasítás módosításáról szóló 21/2022. (IV. 21.) 
HM utasítással megállapított 7/A. és 7/B. §-t 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.”

3. §  Az Ut.
a) 1. melléklete az 1. melléklet,
b) 2. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.

4. §  Az Ut.
a) 1. § (2) bekezdés a) pontjában az „alá” szövegrész helyébe az „alá tartozó” szöveg,
b) 1.  § (4)  bekezdésében a  „Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat” szövegrész helyébe a  „Katonai 

Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ)” szöveg,
c) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 

29. § (3) bekezdése szerinti álláshelyet betöltő személy” szövegrész helyébe a „kormányzati igazgatásról szóló 
2018. évi CXXV. törvény 29. § (3) bekezdése szerinti álláshelyet betöltő személy (a továbbiakban: államtitkári 
főtanácsos)” szöveg,

d) 4.  § (6)  bekezdésében az  „a parancsnok – gazdálkodási szabályzatban meghatározott – távolléte esetén 
a  szervezetszerű helyettes vagy a  helyettesítésre” szövegrész helyébe az  „a parancsnok – a  honvédelmi 
szervezet gazdálkodási szabályzatában meghatározott – távolléte esetén a  szervezetszerű helyettese vagy 
a helyettesítésére” szöveg

lép.

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 21/2022. (IV. 21.) HM utasításhoz

Az Ut. 1. mellékletében foglalt táblázat A:4–A:6 mezője helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A

1. A személyi reprezentációs normával rendelkezők megnevezése)

(4.) államtitkár, MH PK, KNBSZ főigazgatója

(5.) helyettes államtitkár, államtitkári főtanácsos, MH PK helyettese, MHP törzsfőnök, miniszteri biztos,  
HM kabinetfőnök, HM Miniszteri Titkárság titkárságvezető, KNBSZ főigazgató-helyettese,  
KNBSZ igazgató (főigazgató-helyettes)

(6.) főosztályvezető, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezet főigazgatója 
(parancsnoka), haderőnemi szemlélő, csoportfőnök, MHP törzsfőnök műveleti helyettes,  
MHP törzsfőnök támogató helyettes, HM sajtófőnök, HM államtitkári titkárságvezetők,  
KNBSZ titkárságvezető, KNBSZ igazgató, KNBSZ főosztályvezető, MHP önálló szervezeti egységet 
vezető irodavezető és főnök, KNBSZ központvezető, MH vezénylő zászlósa, altiszti főreferens

2. melléklet a 21/2022. (IV. 21.) HM utasításhoz

 1. Az Ut. 2. mellékletében foglalt táblázat B:1 mezője helyébe a következő rendelkezés lép:

(B

A vendéglátásra felszámítható létszám)

(1.) Az elismerésben részesültek, valamint a külső és belső vendégek (a külső és belső vendégek együttes 
létszáma nem haladhatja meg a szervezet rendszeresített létszámának 30%-át, de legfeljebb  
az 50 főt)

 2. Az Ut. 2. mellékletében foglalt táblázat B:5 és B:6 mezője helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(B

A vendéglátásra felszámítható létszám)

(5.) Az avatottak létszáma, valamint két fő közvetlen hozzátartozójuk, továbbá az avatottak 25%-ának 
megfelelő számú külső és belső vendég (a külső és belső vendégek létszáma a 30 főt nem haladhatja 
meg)

(6.) Az avatottak létszáma és legfeljebb az avatottak 25%-ának megfelelő létszámú külső és belső vendég 
(a külső és belső vendégek létszáma a 25 főt nem haladhatja meg)

 3. Az Ut. 2. mellékletében foglalt táblázat B:13 mezője helyébe a következő rendelkezés lép:

(B

A vendéglátásra felszámítható létszám)

(13.) A tizenkettedik évfolyamos növendékek, továbbá a meghívott külső és belső vendégek (a külső és 
belső vendégek létszáma a 30 főt nem haladhatja meg)
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A honvédelmi miniszter 22/2022. (IV. 21.) HM utasítása  
az illetményekkel és illetményen kívüli juttatásokkal kapcsolatos egyes eljárási szabályokról szóló 
15/2015. (IV. 30.) HM utasítás, valamint a honvédelmi alkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatos 
illetménygazdálkodásról szóló 24/2021. (VI. 10.) HM utasítás módosításáról

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

1. Az illetményekkel és illetményen kívüli juttatásokkal kapcsolatos egyes eljárási szabályokról szóló 
15/2015. (IV. 30.) HM utasítás módosítása

1. §  Az illetményekkel és illetményen kívüli juttatásokkal kapcsolatos egyes eljárási szabályokról szóló 15/2015. (IV. 30.) 
HM utasítás (a továbbiakban: HM utasítás1) 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.  § (1) Az  állományilletékes parancsnok intézkedésben határozza meg a  honvédelmi szervezet állományába 
tartozó honvéd, közalkalmazott, honvédelmi alkalmazott és munkavállaló által igénybe vehető közlekedési 
eszközök engedélyezésének részletes feltételeit, rendjét, így különösen a  szolgálati gépjármű vagy saját 
személygépkocsi szolgálati célú igénybevételét, valamint az  autópálya-használat szabályait. Az  intézkedésben kell 
szabályozni továbbá a  munkába járási és az  egyéb utazások engedélyezésének eljárási rendjét, a  jogosultság 
megállapításához, valamint a  járandóság folyósításához szükséges bizonylatok, nyilatkozatok benyújtásának, 
kezelésének és nyilvántartásának rendjét.
(2) A Honvédelmi Minisztériumban (a továbbiakban: HM) álláshelyet betöltő honvéd tekintetében az  (1) bekezdés 
szerinti tárgyköröket a minisztérium közszolgálati szabályzata tartalmazza.
(3) Saját személygépkocsi szolgálati kiküldetés céljára történő igénybevétele érdekében a  kiküldetés előtt 
a  honvédnak és a  honvédelmi alkalmazottnak az  1/A.  melléklet szerinti nyilatkozatot kell kitöltenie, amely 
visszavonásig érvényes. A nyilatkozat 1. számú példányát az illetékes pénzügyi és számviteli szerv részére kell leadni, 
amely annak átvételét a  2. számú példányon aláírásával igazolja. A  nyilatkozatban foglalt adatokban történő 
változást a  nyilatkozattevőnek a  munkáltató részére 8 napon belül be kell jelentenie. A  nyilatkozat visszavonását 
írásban lehet megtenni.”

2. §  A HM utasítás1 a következő 57. §-sal egészül ki:
„57.  § Az  illetményekkel és illetményen kívüli juttatásokkal kapcsolatos egyes eljárási szabályokról szóló 
15/2015.  (IV.  30.) HM utasítás, valamint a  honvédelmi alkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatos 
illetménygazdálkodásról szóló 24/2021. (VI. 10.) HM utasítás módosításáról szóló 22/2022. (IV. 21.) HM utasítás 
hatálybalépését megelőzően érvényes szabályoknak megfelelő tartalmú 1.  melléklet szerinti nyomtatványok 
legkésőbb 2022. december 31-ig használhatók fel.”

3. § (1) A HM utasítás1
a) 1. melléklete az 1. melléklet,
b) 2. melléklete a 2. melléklet,
c) 3. melléklete a 3. melléklet,
d) 4. melléklete a 4. melléklet,
e) 5. melléklete az 5. melléklet,
f ) 6. melléklete a 6. melléklet,
g) 7. melléklete a 7. melléklet,
h) 10. melléklete a 8. melléklet
szerint módosul.

 (2) A HM utasítás1 a 9. melléklet szerinti 1/A. melléklettel egészül ki.

4. §  A HM utasítás1 13.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM)” 
szövegrész helyébe a „HM” szöveg lép.
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2. A honvédelmi alkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatos illetménygazdálkodásról szóló  
24/2021. (VI. 10.) HM utasítás módosítása

5. §  A honvédelmi alkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatos illetménygazdálkodásról szóló 24/2021. (VI. 10.) 
HM utasítás (a továbbiakban: HM utasítás2) 12. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti illetményemelés adott személyhez, illetve munkakörhöz kötött béralap 
kiegészítés kérelemben részletes indoklást kell adni az  emelés szükségességéről, annak okáról, továbbá 
a honvédelmi szervezetnél hasonló munkakört betöltő honvédelmi alkalmazottak, illetve beosztást betöltő katonák 
illetményéről.
(1b) A  Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) közvetlen támogatói, kulturális és rekreációs, protokoll, 
delegációs és rendezvényszervezési, valamint objektumüzemeltetési feladatainak ellátására – a  honvédelemről 
és  a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § 16. pontja szerinti 
honvédségi szervezet állománytáblájában – létrehozott munkakörök esetén az (1a) bekezdést azzal az eltéréssel kell 
alkalmazni, hogy a  részletes indokolást az  illetményemelést kezdeményező HM önálló szervezeti egység vezetője 
adja a központi bérszínvonal-kiegészítést igénylő honvédelmi szervezet részére.”

6. §  Hatályát veszti a HM utasítás2
a) 15. § (3) és (4) bekezdése,
b) 15. § (6) bekezdésében a „(3) és (5) bekezdés szerinti” szövegrész.

3. Záró rendelkezések

7. §  Ez az utasítás a közzétételét követő hónap első napján lép hatályba.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 22/2022. (IV. 21.) HM utasításhoz

 1. A HM utasítás1 1. melléklet „F–H” táblázata helyébe a következő táblázat lép, és az alábbi szöveggel egészül ki:
„

„F”
NYUGTA (nyilatkozat)

………………, azaz
…………………………… Ft-ról, 
mely összeget a mai napon 
felvettem/befizettem*  
Honvédelmi alkalmazottként, 
közalkalmazottként, 
munkavállalóként nyilatkozom, 
hogy a kiküldetés helyén 
térítésmentes élelmezési ellátásban 
részesültem/nem részesültem*, 
továbbá, hogy a szállodaköltség 
részét képező kötelező reggelit 
vettem igénybe/nem vettem 
igénybe*

………………………………
kiküldött aláírása

„G”

A kiküldetési rendelvény  
1. sz. példányát átvettem:

……… év ……… hó …… nap

…………………………………….
pénzügyi és számviteli szerv 

ügyintézőjének aláírása
______________________________

Pénzügyileg érvényesítem:

……… év ……… hó …… nap

……………………………………
pénzügyi érvényesítő aláírása

„H”
VEZETŐI ZÁRADÉK

A kiküldetési költség elszámolását 
engedélyezem (utalványozom).

……… év ……… hó …… nap

………………………………
munkáltatói jogkört  

gyakorló/általa kijelölt személy 
aláírása

* A megfelelő szövegrész aláhúzandó.

A rendelkezésemre bocsátott adatkezelési tájékoztatót megismertem, az abban foglaltakat megértettem.

Kelt: ………………………………………     Aláírás: ……………………………………………”

 2. A HM utasítás1 1. melléklet Kitöltési útmutatójának 4. pontjában a „közalkalmazott esetében „ka.” ” szövegrész 
helyébe a „közalkalmazott esetében „ka.”, munkavállaló esetében „mv.” ” szöveg lép. 

 3. A HM utasítás1 1. melléklet Kitöltési útmutatójának 9. pontjában a „honvédelmi alkalmazott, közalkalmazott” 
szövegrész helyébe a „honvédelmi alkalmazott, közalkalmazott, munkavállaló” szöveg lép.

 4. A HM utasítás1 1. melléklet Kitöltési útmutatójának 13. pont c) alpontjában a „honvédelmi alkalmazotti, 
közalkalmazott jogviszonyban” szövegrész helyébe a „honvédelmi alkalmazotti, közalkalmazotti jogviszonyban, 
munkaviszonyban” szöveg lép. 

 5. Hatályát veszti a HM utasítás1 1. melléklet Kitöltési útmutatójának 14. pontja.
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2. melléklet a 22/2022. (IV. 21.) HM utasításhoz

A HM utasítás1 2. mellékletében foglalt nyomtatvány a következő 11. ponttal egészül ki:

„11. A rendelkezésemre bocsátott adatkezelési tájékoztatót megismertem, az abban foglaltakat megértettem.

Kelt: ………………………………………     Aláírás: ……………………………………………”

3. melléklet a 22/2022. (IV. 21.) HM utasításhoz

A HM utasítás1 3. mellékletében foglalt KÖTELEZVÉNY a „(támogatásban részesülő személy telefonszáma: 
………………………) szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

„A rendelkezésemre bocsátott adatkezelési tájékoztatót megismertem, az abban foglaltakat megértettem.

Kelt: ………………………………………     Aláírás: ……………………………………………”



H I V A T A L O S  É R T E S Í T Ő 	 • 	 2022.	évi	19.	szám	 1425

4. melléklet a 22/2022. (IV. 21.) HM utasításhoz

 1. A HM utasítás1 4. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Alulírott, ………………………………………………………… (szül. hely, idő: ……………………………………, 
anyja neve: ……………………………………………) azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy részemre …………… Ft 
összegű parancsnoki/magasabb parancsnoki* illetményelőleg kifizetését engedélyezze …… havi törlesztési időre.

Kérelem indokolása: ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Tudomásul veszem, hogy a részemre engedélyezett illetményelőlegre vonatkozó, az egyes pénzbeli, természetbeni 
és szociális juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet 7. § (1) bekezdése vagy 7. § (2a) bekezdése szerinti 
visszafizetési kötelezettségnek (a továbbiakban: visszafizetési kötelezettség) legkésőbb december 5-ig eleget kell 
tennem. 

Nyilatkozom, hogy visszafizetési kötelezettségemnek történő megfelelés érdekében – szükség esetén – 
az illetményből történő levonásokat érintő jogszabályi előírások betartásával
 az igényelt összeg változatlanul hagyása mellett a törlesztési idő csökkentéséhez, 
és/vagy (mindkettő bejelölhető)
 a törlesztési idő csökkentése mellett az igényelt összeg arányos csökkentéséhez
előzetesen hozzájárulok. 

…………………………………, 20…… év ………………… hó …… nap

………………………………
igénylő aláírása

(igénylő telefonszáma: ………………………………)”

 2. A HM utasítás1 4. melléklet 2. pontjában a „Levonások:” szövegrész helyébe a következő szöveg lép:

„Levonások: 
– adó-, TB-levonások: ………………………………………………………… Ft
– nettó illetményt terhelő

a) letiltás: ………………………………………………………… Ft
b) önkéntes vállaláson alapuló levonás: ………………………………………………………… Ft”

 

 3. A HM utasítás1 4. melléklete a következő 6. ponttal egészül ki:

„6. A rendelkezésemre bocsátott adatkezelési tájékoztatót megismertem, az abban foglaltakat megértettem.

Kelt: ………………………………………     Aláírás: ……………………………………………”
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5. melléklet a 22/2022. (IV. 21.) HM utasításhoz

A HM utasítás1 5. mellékletében foglalt nyomtatvány az „igénylő aláírása” szövegrészt követően a következő 
szöveggel egészül ki:

 

„A rendelkezésemre bocsátott adatkezelési tájékoztatót megismertem, az abban foglaltakat megértettem.

Kelt: ………………………………………     Aláírás: ……………………………………………”

6. melléklet a 22/2022. (IV. 21.) HM utasításhoz

 1. A HM utasítás1 6. melléklet 2. pontjában a „Levonások:” szövegrész helyébe a következő szöveg lép:

„Levonások: 
– adó-, TB-levonások: ………………………………………………………… Ft
– nettó illetményt terhelő letiltás: ………………………………………………………… Ft
– önkéntes vállaláson alapuló levonás: ………………………………………………………… Ft”

 2. A HM utasítás1 6. melléklete a következő 6. ponttal egészül ki:

„6. A rendelkezésemre bocsátott adatkezelési tájékoztatót megismertem, az abban foglaltakat megértettem.

Kelt: ………………………………………     Aláírás: ……………………………………………”
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7. melléklet a 22/2022. (IV. 21.) HM utasításhoz

 1. A HM utasítás1 7. mellékletében a „Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr” szövegrész helyébe a „Tisztelt Államtitkár 
Asszony/Úr” szöveg lép.

 2. A HM utasítás1 7. mellékletében a „HM védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkár” szövegrész helyébe 
a „HM közigazgatási államtitkár” szöveg lép.

 3. A HM utasítás1 7. mellékletében foglalt nyomtatvány az „az MH hadkiegészítésért és központi nyilvántartásért 
felelős szerve parancsnokának aláírása” szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

„A rendelkezésemre bocsátott adatkezelési tájékoztatót megismertem, az abban foglaltakat megértettem.

Kelt: ………………………………………     Aláírás: ……………………………………………”

8. melléklet a 22/2022. (IV. 21.) HM utasításhoz

A HM utasítás1 10. mellékletében foglalt nyomtatvány az „igénylő aláírása (tel:)” szövegrészt követően a következő 
szöveggel egészül ki:

„A rendelkezésemre bocsátott adatkezelési tájékoztatót megismertem, az abban foglaltakat megértettem.

Kelt: ………………………………………     Aláírás: ……………………………………………”
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9. melléklet a 22/2022. (IV. 21.) HM utasításhoz
„1/A. melléklet a 15/2015. (IV. 30.) HM utasításhoz

Nyt. szám:  példány

Nyilatkozat*
(saját személygépkocsi szolgálati kiküldetés céljára történő igénybevételéhez)

Alulírott …………………………………………… kijelentem, hogy saját személygépkocsimat/közeli hozzátartozóm 
tulajdonában lévő személygépkocsit** szolgálati kiküldetés céljára igénybe kívánom venni. 

a) A személygépkocsi CASCO biztosítással rendelkezik.***
 A CASCO biztosítás kötvényszáma: ………………………

b) A személygépkocsi CASCO biztosítással nem rendelkezik.*** Nyilatkozom, hogy a szolgálati kiküldetéssel 
kapcsolatosan a személygépkocsi használata során esetlegesen felmerülő minden olyan kárért felelősséget 
vállalok, amely a kötelező felelősségbiztosítás által nyújtott fedezet alapján nem térül meg.

Csatolandó okmányok: 
– törzskönyv másolata (zárt végű lízing esetén a lízingszerződés másolata),
– forgalmi engedély másolata,
– CASCO biztosítás megléte esetén a kötvény másolata,
– közeli hozzátartozó tulajdonában lévő személygépkocsi igénybevétele esetén írásbeli nyilatkozat a Polgári 

Törvénykönyvről szóló törvény szerinti közeli hozzátartozója személyéről.

Kijelentem, hogy a nyilatkozattal érintett adatokban történő változást a munkáltató részére 8 napon belül 
bejelentem.

Jelen nyilatkozat visszavonásig érvényes.

Kelt: …………………………………

  ……………………………………… 
  nyilatkozatot tevő aláírása

A rendelkezésemre bocsátott adatkezelési tájékoztatót megismertem, az abban foglaltakat megértettem.

Kelt: …………………………………     nyilatkozatot tevő aláírása: ………………………………

Fenti nyilatkozatot átvettem.

Kelt: …………………………………

  ………………………………… 
  pénzügyi és számviteli szerv ügyintézőjének 
  aláírása

    *  A nyilatkozatot két példányban kell kitölteni, melyből az 1. számú példány a pénzügyi és számviteli szervet, a 2. számú példány pedig 
a nyilatkozatot tevőt illeti meg.

  ** A megfelelő rész aláhúzandó.
*** A megfelelő pont bekarikázandó.”
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A honvédelmi miniszter 23/2022. (IV. 21.) HM utasítása  
a Magyar Honvédség katonazenekarainak működéséről

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

1. Általános rendelkezések

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

2. A katonazenekarok rendeltetése, feladatai

2. § (1) A  katonazenekarok rendeltetése a  Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH), illetve a  honvédelmi ágazat 
katonazenei igényeinek kiszolgálása, valamint az  állami, protokolláris és egyéb társadalmi rendezvényeken való 
katonazenekari részvétel biztosítása.

 (2) A katonazenekarok feladatai:
a) nemzeti, állami és katonai ünnepek, központi, regionális és helyőrségi rendezvények katonazenei 

kiszolgálása,
b) részvétel az MH népszerűsítését, társadalmi nyilvánosságát biztosító tevékenységben,
c) a magyar kulturális értékek, ezen belül a nemzeti katonai, katonazenei hagyományok ápolása, terjesztése,
d) a  kulturális és civil társadalmi életben való aktív részvétel országos, regionális és helyőrségi tekintetben 

egyaránt,
e) aktív közreműködés a magyar fúvószenei kultúra hazai és nemzetközi népszerűsítésében,
f ) részvétel hazai és nemzetközi katonazenekari fesztiválokon, találkozókon, és
g) a kegyeleti tevékenység zenei kiszolgálása.

3. A katonazenekarok felügyelete és irányítása

3. §  A  katonazenekarok felügyeletét a  Magyar Honvédség Parancsnokságának (a továbbiakban: MHP) törzsfőnöke 
látja el, aki jogkörében
a) irányítja és koordinálja a  katonazenekarok tevékenységével összefüggő belső rendelkezések, valamint 

elöljárói, vezetői döntések előkészítését a főkarmester javaslatai alapján,
b) meghatározza és koordinálja – a  főkarmester szakmai javaslata alapján – a  katonazenekarok működését 

és az azzal összefüggő feladatrendszert.

4. § (1) A katonazenekar szolgálati elöljárója az illetékes honvédelmi szervezet parancsnoka, aki
a) a  főkarmester szakmai javaslatainak figyelembevételével az  alárendeltségébe tartozó katonazenekar 

állománya tekintetében gyakorolja a részére megállapított munkáltatói jogokat,
b) biztosítja a katonazenekar szakmai felkészítésének körülményeit,
c) irányítja, koordinálja a  katonazenekar pénzügyi, anyagi, elhelyezési és logisztikai ellátási feltételeinek 

biztosítását,
d) a  karmester javaslatainak figyelembevételével – a  kiemelt vagy központilag meghatározott feladatokra is 

tekintettel – koordinálja a katonazenekar szolgálati érdekből végrehajtandó feladatait.
 (2) A katonazenekarok tevékenységének szakmai irányítását szakmai elöljárói jogkörében az MH vitéz Szurmay Sándor 

Budapest Helyőrség Dandár (a továbbiakban: MH BHD) állományában szolgálatot teljesítő főkarmester látja el.
 (3) A főkarmester

a) meghatározza az MH katonazenekari tevékenység szakmai követelményrendszerét,
b) irányítja és felügyeli a katonazenekaroknál a szakmai és művészi irányelvek megvalósítását,
c) irányítja és ellenőrzi a katonazenekarok szakmai felkészültségét, tervezi és szervezi a karmesterek, karmester-

helyettesek szakmai továbbképzését,
d) javaslatot tesz a  katonazenekarok létszámának kialakítására, az  első beosztásba helyezésre, áthelyezésre 

és a karmesteri, helyettes karmesteri, beosztott zenészi beosztásba történő kinevezésre, áthelyezésre,
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e) részt vesz a katonazenekarok állományát érintő személyi döntések előkészítésében,
f ) javaslatot tesz a  katonazenekarok nemzetközi, külföldi és kiemelt hazai rendezvényeken, fesztiválokon 

történő részvételére,
g) meghatározza és ellenőrzi a katonazenekarok szolgálati repertoárját, kiemelt figyelemmel a nemzeti, állami, 

protokolláris és katonai ünnepek, valamint kegyeleti események kiszolgálására,
h) javaslatot tesz rendezvényektől és feladatoktól függően a katonazenekarok összevonására,
i) évente egy alkalommal karmesteri értekezletet tart a  katonazenekarok karmestereinek és karmester-

helyetteseinek részvételével,
j) irányítja és felügyeli a katonazenekarok hangszerekkel történő ellátását, azok beszerzését, a katonazenekarok 

kottaanyaggal, fogyóanyaggal történő ellátását, valamint figyelemmel kíséri a  hangszerek javíttatását, azt 
jóváhagyja, és engedélyezi a hangszerraktárból történő kiutalásokat, és

k) koordinálja és véleményezi a  katonazenekarokat érintő ügyiratokat, felterjesztéseket a  magasabb szintű 
elöljárói döntés támogatása érdekében.

 (4) A  főkarmester a  katonazenekarok szakmai tevékenységével összefüggő ügyekben önálló levelezést folytat, önálló 
kiadmányozási jogkörrel rendelkezik, és a  katonazenekarokat érintően a  honvédelmi szervezetektől adatokat 
és információkat kérhet be.

4. A katonazenekarok tevékenységének szabályai

5. § (1) A katonazenekarok alaprendeltetésükből adódóan állami protokolláris feladatok, állami, nemzeti ünnepek, valamint 
a honvédelmi szervezetek hazai, nemzetközi és központi rendezvényeinek zenei kiszolgálásában vesznek részt.

 (2) Szolgálati vagy szakmai feladat ellátására katonazenekart – a Központi Zenekar kivételével – csak teljes állománnyal 
lehet kirendelni. Katonazenekar szakmai feladatot – egységét megbontva, részenként – kizárólag a  főkarmester 
engedélyével végezhet, kivéve az  olyan zenekari tevékenységet, amely kisebb kamarazenei együttessel is 
– így különösen kvintettel, kvartettel – megvalósítható.

 (3) A katonazenekar szabadtéri feladatra, amennyiben az  időjárási körülmények ezt nem teszik lehetővé – különösen, 
ha a külső hőmérséklet –3 °C alatt van – a főkarmester véleményének figyelembevételével rendelhető ki.

 (4) A  katonazenekarok állománya alaprendeltetési feladataik teljesítése érdekében őr-, ügyeleti szolgálatba, illetve 
alaprendeltetési feladataiktól eltérő szolgálatteljesítésre csak a  főkarmester jóváhagyása mellett vezényelhetők. 
Nem kell a főkarmester jóváhagyása a Hvt. 36. § (1) bekezdés h) és k) pontja, valamint (2) bekezdés a) pontja szerinti 
feladatok teljesítésére történő vezényléshez vagy ezen feladatok ellátásához.

 (5) A  katonazenekar tagjainak általános napirendjét az  MH Szolgálati Szabályzata vonatkozó rendelkezéseinek 
figyelembevételével kell meghatározni.

 (6) A  katonazenekarok állománya 3 havi szolgálatteljesítési időkeretben, általános szolgálati rendben teljesít 
szolgálatot. A  szolgálatteljesítési időkeret tervezésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy a  napi szolgálatteljesítési 
idő beosztásánál a  4 óra teljes katonazenekart érintő összpróba, 2 óra szólam-, részlegpróba, valamint hangszer-, 
ruházat-, felszereléskarbantartás és sporttevékenység lehetősége biztosított legyen. Az egységes művészeti szinten 
történő zenekari hangzás elérése céljából szükséges 2 óra egyéni gyakorlás és művészeti önképzés, ha azt a helyi 
adottságok nem teszik lehetővé, laktanyán kívül is végrehajtható.

 (7) Az  adott katonazenekar állományának szabadságát egységben, azonos időszakra kell tervezni és kiadni. 
A  katonazenekar karmestere ettől rendkívüli, indokolt esetben – a  zenekar működőképességének fenntartása 
mellett – eltérhet. A  szabadságolások rendjét, valamint a  szabadságolások ideje alatt a  katonazenekarok közötti 
helyettesítést a  karmesteri értekezleten kell meghatározni. A  helyettesítésre vonatkozó javaslatot a  főkarmester 
az  értekezletet követően felterjeszti az  MHP törzsfőnök részére, valamint megküldi a  katonazenekarok 
állományilletékes parancsnokainak.

 (8) A  katonazenekarok a  részükre meghatározott tevékenységi területen hajtják végre feladataikat, amelyet 
az MH parancsnoka az erre vonatkozó parancsban határoz meg. A fellépések alkalmával a végrehajtás helyszínéhez 
legközelebb eső katonazenekart kell kirendelni kivéve, ha a  fellépés jellege kifejezetten egy adott katonazenekar 
részvételéhez kötött.

 (9) A  katonazenekar egyes szakmai feladatait esetenként a  beavatkozási határértéket meghaladó zajterhelésnek való 
kitettség mellett látja el. A beavatkozási határértéket meghaladó zajterhelés esetén a katonazenekar állományában 
szolgálatot teljesítők egészségének és munkavégző képességének hatékony védelme érdekében, a zajexpozícióra 
vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről szóló jogszabályban előírt kollektív és egyéni 
védelem biztosítása, valamint az  érvényesítés rendszeres ellenőrzésének megszervezése és végrehajtása 
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a  főkarmester és a  4.  § (1)  bekezdése szerinti állományilletékes parancsnok feladata. A  határértéket meghaladó 
zajterhelés esetén az egyéni védelem biztosítása – egyéni hallásvédő formájában – az állományilletékes parancsnok 
feladata.

5. A katonazenekarok igénybevételének tervezése, engedélyezése, kirendelésének alapvető szabályai

6. § (1) A  katonazenekarok igénybevételét a  főkarmester, illetve az  MH BHD Karmesteri Iroda koordinációja mellett kell 
tervezni. A főkarmester a (3) bekezdés szerinti jelentések alapján a végrehajtott feladatokról nyilvántartást vezet.

 (2) A katonazenekarok az adott helyőrségben, illetve a tevékenységi körzetükben működő települési önkormányzatok 
által szervezett állami, nemzeti ünnepeken és az adott település kiemelt rendezvényén vehetnek részt a helyőrség 
parancsnokának döntése és engedélye alapján. Az  engedélyt tartalmazó ügyiratot tájékoztatásul a  főkarmester 
részére meg kell küldeni.

 (3) A katonazenekarok karmesterei – minden hónap ötödik munkanapjáig – írásban jelentést tesznek a főkarmesternek 
az előző hónapban végrehajtott feladatokról.

 (4) Amennyiben az adott katonazenekar igénybevételére ugyanazon a  tárgynapon több alkalommal kerülne sor, úgy 
a  kirendelésre jogosult parancsnok a  beérkezett igényt – a  főkarmester szakmai javaslata alapján – más 
katonazenekar kirendelésére jogosult parancsnok részére továbbítja.

7. § (1) A katonazenekarok alaprendeltetésükön kívüli feladata
a) a  honvédelmi szervezetek egyéb, az  5.  § (1)  bekezdése hatálya alá nem tartozó rendezvényeinek zenei 

kiszolgálása,
b) az  állami szervek, valamint – a  6.  § (2)  bekezdésében meghatározottak kivételével – a  települési 

önkormányzatok, a honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek, egyházak, oktatási intézmények 
által szervezett országos és regionális ünnepeken és rendezvényeken való részvétel, és

c) a külföldi és hazai regionális, valamint nemzetközi katonazenekari és civil koncerteken, fesztiválokon, zenei 
találkozókon való részvétel.

 (2) A  katonazenekarok az  (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott ünnepeken és rendezvényeken, valamint 
az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti civil koncerteken való részvétele feltételeit megállapodásban, szerződésben kell 
rögzíteni.

8. §  A  katonazenekar részvétele párt-, illetve pártpolitikai rendezvényen és az  ehhez kapcsolódó programokon nem 
engedélyezhető.

6. Záró rendelkezések

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

10. §  Az  ingó vagyontárgyak harmadik személy részére történő használatba adásának és a  katonazenekarok 
biztosításának rendjéről szóló 27/2012. (IV. 21.) HM utasítás 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § Az utasítás rendelkezéseit a Magyar Honvédség katonazenekarainak működéséről szóló HM utasítással együtt 
kell alkalmazni.”

11. §  A  munkaköri jegyzékekről, az  állománytáblákról és a  létszámgazdálkodásról szóló 59/2019. (VIII. 9.) HM utasítás 
8. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A  katonazenekar állománytáblájának, valamint összetételének módosításához – a  főkarmester szakmai 
javaslata alapján – az MHP törzsfőnökének előzetes egyetértése szükséges.”

12. §  Hatályát veszti a Magyar Honvédség katonazenekarainak működéséről szóló 89/2007. (HK 16.) HM utasítás.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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A külgazdasági és külügyminiszter 4/2022. (IV. 21.) KKM utasítása  
a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről szóló 33/2016. (XII. 23.) KKM utasítás 
módosításáról

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés f ) pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást 
adom ki:

1. §  A gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről szóló 33/2016. (XII. 23.) KKM utasítás (a továbbiakban: 
KKM utasítás) 1.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.1 Az  utasítás személyi hatálya kiterjed a  Külgazdasági és Külügyminisztérium (a  továbbiakban: Minisztérium) 
állományába tartozó állami vezetőkre, miniszteri biztosokra, miniszteri kabinetet vezető kabinetfőnökökre, továbbá 
a  Minisztérium Központi Igazgatás állományába tartozó kormánytisztviselőkre, valamint a  munkaviszonyban 
foglalkoztatott munkavállalókra (a  továbbiakban: munkatársak). Az  utasítás személyi hatálya kiterjed továbbá 
a  KKM  Subsidium Korlátolt Felelősségű Társaság (a  továbbiakban: Társaság) munkavállalóira, valamint 
a Minisztériummal megbízási jogviszonyban álló személyekre.”

2. § (1) A KKM utasítás 2.1 pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ezen utasítás alkalmazásában:)
„a) „Kulcsos” gépkocsi: érvényes gépjárművezetői engedéllyel, a  Minisztérium által kiállított külügyes vezetői 
engedéllyel rendelkező munkatárs részére gépjárművezető nélkül, hivatali feladatellátás céljából, annak 
időtartamára, útnyilvántartás-vezetési kötelezettség mellett biztosított hivatali gépkocsi.”

 (2) A KKM utasítás 2.1 pont j) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ezen utasítás alkalmazásában:)
„j) Garázsmester: a Társaság gépkocsik üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat koordináló munkatársa.”

3. §  A KKM utasítás 4.5 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.5 A Minisztérium belföldi állományában, a Társaság állományában gépjárművezetői munkakörben foglalkoztatott 
munkavállalók, valamint a  Minisztériummal megbízási jogviszonyban álló, gépjárművezetői feladatokat ellátó 
személyek tekintetében a foglalkoztatással összefüggő követelményeket KKM KÁT utasítás szabályozza.”

4. §  A KKM utasítás a következő 9.11 ponttal egészül ki:
„9.11 A  protokoll gépkocsik megkülönböztető jelzésének használata során az  alábbi követelményeknek kell 
megfelelni:
a) a gépjárművet a megkülönböztető jelzést adó készülék működtetésének időtartama alatt – a megkülönböztető 
és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) 
IRM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés d) és e) pontjában és a Rendelet 3. § (2) bekezdésében 
meghatározott gépjárművek kivételével – csak az  vezetheti, aki a  külön jogszabályban előírt egészségügyi és 
pályaalkalmassági követelményeknek (PAV-I) megfelel;
b) a  mozgatható üzemmódú (mobil), megkülönböztető fényjelzést adó készüléket csak a  feladat végrehajtásához 
szükséges időtartamra lehet a gépjárműre felszerelni;
c) a  gépjárművezető a  megkülönböztető jelzést adó készülék használatának kezdetét és végét köteles 
haladéktalanul bejelenteni az üzemeltetésért felelős szervezeti egységnek megküldött SMS-ben az üzemeltetésért 
felelős szervezeti egység által megadott telefonszámra;
d) a megkülönböztető jelzést adó készüléket használó gépjármű vezetője a jelzés használatának
da) kezdetét, az  útvonalat a  működtetést megelőzően, ha a  késedelem veszéllyel jár, akkor annak megszűnését 
követően,
db) végét haladéktalanul köteles a megkülönböztető jelzés használatának 
naplójában rögzíteni;
e) a  megkülönböztető jelzést adó készülék használatára kizárólag az  alábbi, a  Minisztérium politikai szolgálati 
jogviszonyban vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban álló tisztviselői adhatnak utasítást, akik azt 
a megkülönböztető jelzés használatára vonatkozó naplóban aláírásukkal igazolják:
ea) külgazdasági és külügyminiszter,
eb) közigazgatási államtitkár,
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ec) parlamenti államtitkár (miniszterhelyettes),
ed) protokollfőnök,
ee) protokollfőnök-helyettes;
f ) a  megkülönböztető jelzés használatáról vezetett naplót az  üzemeltetésért felelős szervezeti egység vezetője 
legalább negyedévente köteles ellenőrizni.”

5. §  A KKM utasítás 16.7–16.9 pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„16.7 A  hivatali gépjármű használata során a  gépjármű vezetője köteles megtéríteni – foglalkoztatásának típusa 
alapján – a Kit., valamint az Mt. által meghatározottak szerint a használattal összefüggésben önhibájából keletkező 
büntetéseket, különösen a  közlekedési szabálysértési, valamint parkolási bírságok összegét, ideértve a  tilosban 
parkoló autó elszállításának költségét is. Hivatali gépjárműben önhibából okozott kár, illetve sajáthibás közlekedési 
baleset esetén továbbá az  a  gépjárművezető, akinek a  kár okozása, illetve a  baleset bekövetkezése felróható, 
a  Kit.,  illetve az Mt. rendelkezései szerint, köteles megtéríteni azt a  kárt, amelyet a  hivatali gépjárműre kötött 
biztosítás alapján a biztosító nem térít meg (a továbbiakban: önrész), a törvényben meghatározott mértékig.
16.8 A  16.7 pontban meghatározott kártérítési kötelezettség összegét az  ismertté válását követő 5 munkanapon 
belül kell megtéríteni a Minisztérium által meghatározott bankszámlára történő átutalás útján. Nemteljesítés esetén 
az üzemeltetésért felelős szervezeti egység írásbeli felszólítást intéz a károkozással érintett gépjármű vezetőjéhez, 
amelyben 15 napos határidő tűzésével felszólítja a fizetési kötelezettség teljesítésére. Amennyiben a károkozásért 
felelős személy továbbra sem teljesít, abban az  esetben a  kárt okozó személy munkáltatója köteles az  összeg 
behajtása érdekében eljárni.
16.9 A 16.7 pontban meghatározott bírságok, büntetések költségét a költségvetés terhére elszámolni nem lehet.”

6. §  A KKM utasítás a következő 16.10 ponttal egészül ki:
„16.10 Amennyiben az  önhibából történő károkozás, a  sajáthibás baleset következtében a  hivatali gépjármű 
értékesítése gazdaságosabbnak, célszerűbbnek mutatkozik, és így a  Minisztérium kára máshonnan 
(pl.  a  biztosítótól) nem térül meg, a  károkozásért felelős személynek a  16.7 pont szerinti önrésznek megfelelő 
összeget kell megtérítenie.”

7. §  A KKM utasítás
a) 2.1 pont e) alpontjában, 9.2 pontjában, 9.6 pontjában, 9.9 pontjában a  „Protokoll Főosztály” szövegrész 

helyébe a „protokoll feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység” szöveg,
b) 3.7–3.9 pontjában, 4.2 pontjában, 5.7 pontjában, 7.1 pontjában, 8.4 pontjában, 9.9 pontjában, 

14.1  pontjában, 15.6 pontjában, 16.6 pontjában, 17.4 pontjában az  „LFO” szövegrész helyébe 
az „üzemeltetésért felelős szervezeti egység” szöveg,

c) 3.8 pontjában a  „Költségvetési Főosztály” szövegrész helyébe a  „Külképviseletek Igazgatása cím 
gazdálkodásának irányításáért felelős szervezeti egység” szöveg,

d) 4.4 pont bevezető szövegrészében a  „munkatársa” szövegrész helyébe a  „munkatársa, a  Társaság 
munkavállalója vagy a  Minisztériummal megbízási jogviszonyban álló, gépjárművezetői feladatokat ellátó 
személy” szöveg,

e) 6.4 pontjában az „LFO-hoz” szövegrész helyébe az „üzemeltetésért felelős szervezeti egységhez” szöveg,
f ) 7.1 pontjában a  „Biztonsági, Informatikai és Távközlési Főosztály” szövegrész helyébe a  „Minisztérium 

biztonsági feladatok ellátásáért felelős szervezeti egysége” szöveg,
g) 9.4 pontjában az „LFO” szövegrész helyébe az „üzemeltetésért felelős szervezeti egység, illetve a  Társaság” 

szöveg,
h) 9.5 pontjában a „Protokoll Főosztály” szövegrészek helyébe a „protokoll feladatok ellátásáért felelős szervezeti 

egység” szöveg,
i) 15.3 pontjában az „LFO-nál” szövegrész helyébe az „üzemeltetésért felelős szervezeti egységénél” szöveg,
j) 16.4 pontjában a  „közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben (a  továbbiakban: Kttv.)” 

szövegrész helyébe a „kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.)” szöveg
lép.
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8. §  Hatályát veszti a  KKM utasítás 3.1 pontjában a  „– Létesítménygazdálkodási Főosztály (a  továbbiakban: LFO) 
Garázsszerviz –” szövegrész.

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

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 6/2022. (IV. 21.) BVOP utasítása  
egyes BVOP utasításoknak a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési 
elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosításával összefüggő módosításáról

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

1. A Befogadási és Fogvatartási Bizottság működéséről szóló 8/2020. (III. 25.) BVOP utasítás 
módosítása

 1. Hatályát veszti a  Befogadási és Fogvatartási Bizottság működéséről szóló 8/2020. (III. 25.) BVOP utasítás 24.  pont 
e) alpontja.

2. A szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési 
elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló 
16/2018. (VI. 7.) BM rendelet végrehajtásáról szóló 65/2020. (XII. 12.) BVOP utasítás módosítása

 2. A szabadságvesztés, az  elzárás, a  rendbírság helyébe lépő elzárás, a  letartóztatás és a  szabálysértési elzárás 
végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló 16/2018. (VI. 7.) 
BM  rendelet végrehajtásáról szóló 65/2020. (XII. 12.) BVOP utasítás 31–32.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
„31. Az első alkalommal végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek részlegére helyezett elítélteket főszabály szerint 
a  behelyező bv. intézetben kell elhelyezni. Ha az  első alkalommal végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek 
részlegének működési feltételei nem állnak fenn, akkor az  elítéltet kérelmére, a  befogadóképesség 
figyelembevételével, olyan bv. intézetbe kell átszállítani, ahol működik első alkalommal végrehajtandó 
szabadságvesztésre ítéltek részlege.
32. Első alkalommal végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek részlege a következő bv. intézetekben működik:
a) férfi elítéltek esetében
aa) Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet,
ab) Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet,
ac) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet,
ad) Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet,
ae) Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet,
af ) Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet,
ag) Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet,
ah) Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet,
ai) Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet;
b) női elítéltek esetében
ba) Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet,
bb) Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet.”
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3. A büntetés-végrehajtási szervezet Biztonsági Szabályzatáról szóló 72/2020. (XII. 23.) BVOP utasítás 
módosítása

 3. A büntetés-végrehajtási szervezet Biztonsági Szabályzatáról szóló 72/2020. (XII. 23.) BVOP utasítás (a továbbiakban: 
Utasítás2) 63. pontja a következő f )–g) alponttal egészül ki:
(A biztonsági osztályvezető feladatai:)
„f ) elrendeli az alárendeltségébe tartozó személyi állomány részére a testkamera alkalmazását,
g) a  jogszabályban meghatározott esetekben intézkedik a  testkamera által rögzített felvételek kimentésére, 
kiértékelésére.”

 4. Az Utasítás2 67. pontja a következő m) alponttal egészül ki:
(A biztonsági tiszt feladatai:)
„m) a jogszabályban meghatározott esetekben, vezetői utasítás alapján testkamerát alkalmaz.”

 5. Az Utasítás2 71. pontja a következő e) alponttal egészül ki:
(A biztonsági főfelügyelő feladatai:)
„e) a jogszabályban meghatározott esetekben, vezetői utasítás alapján testkamerát alkalmaz.”

 6. Az Utasítás2 74. pontja a következő d) alponttal egészül ki:
(A biztonsági felügyelő köteles)
„d) a jogszabályban meghatározott esetekben, vezetői utasítás alapján a testkamerát alkalmazni.”

 7. Az Utasítás2 78. pontja a következő f )–g) alponttal egészül ki:
(A büntetés-végrehajtási osztályvezető feladatai a hatáskörébe utalt területen)
„f ) elrendeli az alárendeltségébe tartozó személyi állomány részére a testkamera alkalmazását,
g) a  jogszabályban meghatározott esetekben intézkedik a  testkamera által rögzített felvételek kimentésére, 
kiértékelésére.”

 8. Az Utasítás2 140. pontja a következő k) alponttal egészül ki:
(A körletfelügyelő biztonsággal összefüggő feladatai:)
„k) a jogszabályban meghatározott esetekben, vezetői utasítás alapján a testkamera alkalmazása.”

 9. Az Utasítás2 141. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A körletfelügyelő ellenőrzi)
„b) a  fogvatartottak tevékenységét, a  zárkában levő fogvatartottak magatartását az  elöljáró rendelkezése szerint 
meghatározott időközönként – a  feladat elvégzéséhez szükséges ideig –, de legalább kétóránként oly módon, 
hogy az a fogvatartottak számára kiszámíthatatlan időben valósuljon meg,”

 10. Az Utasítás2 143. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szabadlevegőn tartózkodás felügyeletét ellátó felügyelő biztonsággal összefüggő feladatai:)
„a) a  szabadlevegőn tartózkodásra kijelölt terület átvizsgálása a  szabadlevegőn tartózkodás megkezdése előtt és 
után oly módon, hogy a szaktevékenység végrehajtása során fogvatartott nem lehet jelen,”

 11. Az Utasítás2 143. pont k) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szabadlevegőn tartózkodás felügyeletét ellátó felügyelő biztonsággal összefüggő feladatai:)
„k) a jogszabályban meghatározott esetekben, vezetői utasítás alapján a testkamera alkalmazása.”

 12. Az Utasítás2 144. pontja a következő j) alponttal egészül ki:
(A látogatás felügyeletét ellátó felügyelő biztonsággal összefüggő feladatai:)
„j) a jogszabályban meghatározott esetekben, vezetői utasítás alapján a testkamera alkalmazása.”

 13. Az Utasítás2 148. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„148. A  biztonsági elkülönítés elrendelésével egyidejűleg a  Bv. törvényben és a  Rendeletben meghatározottak 
szerint rendelkezni kell a  korlátozásokról, továbbá gondoskodni kell arról, hogy az  ott elhelyezett fogvatartott 
számára hozzáférhetetlen helyen kerüljenek elhelyezésre a birtokában nem tartható tárgyak és eszközök.”

 14. Az Utasítás2 a következő 188/a. ponttal egészül ki:
„188/a. A testkamera jogszabályi felhatalmazás alapján alkalmazható olyan elektronikus megfigyelési eszköz, amely 
a  fokozott biztonsági kockázatot magában rejtő intézkedések, illetve szolgálati feladatok végrehajtása során 
alkalmazható.”

 15. Az Utasítás2 378. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„378. Az  egyes előállítások során az  előállítást végrehajtók ruházatát, felszerelését, kényszerítő eszközökkel és 
mozgáskorlátozó eszközökkel, továbbá testkamerával való ellátását a  bv. intézet vezetője külön intézkedésben 
köteles szabályozni.”
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 16. Az Utasítás2 a következő 19.5. alcímmel egészül ki:
„19.5. A nem bv. szerv személyi állományába tartozó személyek eligazításáról
547/A. Az  első munkavégzés megkezdését megelőzően, dokumentált formában tájékoztatni kell a  munkavállalót 
a  bv. szervnél betartandó magatartási szabályokról, kiemelten a  fogvatartottakkal történő kapcsolatteremtés és 
kapcsolattartás szabályaira, valamint a  bv. szerv rendjének és biztonságának megsértése esetén annak 
következményeire (munkáltató tájékoztatása, vállalkozási szerződésben foglalt jogkövetkezmények lehetősége, 
bv. szerv területére történő belépés megtiltása, indokolt esetben szabálysértési felelősségre vonás).
547/B. A  munkavállaló tájékoztatásának ki kell terjednie arra, hogy a  tudomására jutott rendellenességekről, 
valamint a  bv. intézet biztonságát sértő vagy veszélyeztető körülményekről, továbbá a  számára meghatározott 
egyéb eseményekről a bv. szerv felé tájékoztatási kötelezettsége van.
547/C. A  munkavállalók eligazítása a  25.  melléklet alapján valósul meg, melyet szükséges kiegészíteni a  helyi 
specifikumokkal is.
547/D. A munkavállaló a tájékoztatást követően annak megtörténtét köteles a 26. melléklet aláírásával igazolni.
547/E. A nyilatkozatokat a biztonsági osztályvezető köteles megőrizni a munkavállaló jogviszonyának megszűnését 
követő 1 évig.”

 17. Az Utasítás2
a) a 3. melléklet szerinti 25. melléklettel,
b) a 4. melléklet szerinti 26. melléklettel
egészül ki.

4. A sajátos kezelési igényű fogvatartottak számára kialakított és az egyéb speciális részlegeken 
elhelyezett elítéltekkel kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 20/2021. (IV. 16.) BVOP utasítás 
módosítása

 18. A sajátos kezelési igényű fogvatartottak számára kialakított és az egyéb speciális részlegeken elhelyezett elítéltekkel 
kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 20/2021. (IV. 16.) BVOP utasítás (a továbbiakban: Utasítás1) II. fejezete 
az alábbi 5/A. és 5/B. alcímmel egészül ki:
„5/A. Első alkalommal végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek részlege
78/A. A  reintegrációs esélyek szempontjából kedvezőbb helyzetben lévő első alkalommal végrehajtandó 
szabadságvesztésre ítéltek (a továbbiakban: első bűntényes elítélt) koncentrált, elkülönített elhelyezésének célja 
csökkenteni a  speciális elítélti kört érő börtönártalmakat, enyhíteni áldozattá válásuk kockázatának lehetőségét 
a fizikai agresszió és a vagyon elleni cselekmények kapcsán, továbbá csökkenteni a prizonizációs hatások mértékét, 
valamint annak kockázatát, hogy az első bűntényes elítéltek a börtön szubkulturális jegyeit elsajátítsák.
78/B. Az első alkalommal végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek részlegét lehetőség szerint külön részlegen kell 
kialakítani. Amennyiben erre nincs lehetőség, úgy a  kialakításánál törekedni kell a  más fogvatartottaktól történő 
elkülönítésre vagy szektorráccsal történő leválasztásra.
78/C. Törekedni kell az elítéltek kis létszámú zárkában vagy lakóhelyiségben történő elhelyezésére.
78/D. A részlegre helyezés feltételeit valamennyi bv. intézet
a) a szabadságvesztés végrehajtásának megkezdésére szóló felhívás alapján a  bv. intézetben önként jelentkező, 
valamint oda útba indított,
b) az elővezetés vagy elfogatóparancs alapján a bv. intézetbe újonnan befogadott
valamennyi elítélt vonatkozásában a  befogadást követően azonnal, a  befogadó részlegen való tartózkodás alatt 
– a befogadási eljárás részeként, a prediktív mérőeszköz felvétele mellett – köteles vizsgálni. Amennyiben az elítélt 
a  feltételeknek megfelel, nyilatkoztatását (3.  melléklet) dokumentálni szükséges. A  nyilatkozatot a  reintegrációs 
dokumentációban kell megőrizni.
78/E. A  büntetőeljárást az  annak megindításáról való, irattal alátámasztott tudomásszerzéstől az  eljárás jogerős 
befejezéséig kell folyamatban lévőnek tekinteni, függetlenül attól, hogy
a) az elítélt mikor követte el a cselekményt, amellyel gyanúsítják,
b) az eljárás a szabadságvesztés megkezdése előtt vagy azt követően indult-e meg,
c) az eljárás felfüggesztésre került-e.
78/F. Nem minősül folyamatban lévő büntetőeljárásnak az elítélt javára folyó eljárás, így az összbüntetésbe foglalás 
iránti eljárás, a kegyelmi eljárás, valamint a javára indult felülvizsgálati és perújítási eljárás.
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78/G. Magas biztonsági kockázati besorolású elítélt kizárólag abban az  esetben helyezhető az  első alkalommal 
végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek részlegére, amennyiben besorolását kizárólag a szuicid veszélyeztetettség 
indokolja. Ebben az  esetben kiemelten kell vizsgálni, hogy a  fogvatartottak öngyilkossági cselekményeinek 
megelőzésével kapcsolatos előírások tarthatók-e. Amennyiben az  előírások biztosíthatók, az  elítélt a  magas 
biztonsági kockázatba sorolása mellett is behelyezhető.
78/H. Az  elítélt behelyezéséről, a  reintegrációs programokba, oktatásba, képzésbe történő bevonásáról az  elítélt 
nyilatkozata alapján az első alkalommal végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek részlegét működtető bv. intézet 
BFB-je dönt.
78/I. Amennyiben első alkalommal végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek részlegét nem működtető bv. intézet 
vizsgálata alapján az  elítélt a  behelyezés feltételeinek megfelel, és a  részlegen való elhelyezését – a  bv. intézet 
megjelölése nélkül – kéri, az elítéltet tájékoztatni kell, hogy kérelmezheti átszállítását olyan bv. intézetbe, ahol első 
alkalommal végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek részlege működik. Az elítélt kérelmét továbbítani kell a BVOP 
Központi Szállítási és Nyilvántartási Főosztály részére.
78/J. Amennyiben az első alkalommal végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek részlegét működtető bv. intézetben 
a  BFB férőhely hiánya miatt utasítja el az  elítélt kérelmét, úgy tájékoztatni kell arról, hogy más bv. intézetben is 
lehetősége van első alkalommal végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek részlegére kerülni. Amennyiben az elítélt 
ezt vállalja, kérelmét továbbítani kell a BVOP Központi Szállítási és Nyilvántartási Főosztály részére.
78/K. A  végleges átszállítás előkészítésekor a  BVOP Központi Szállítási és Nyilvántartási Főosztályt a  megjegyzés 
rovat kitöltésével („I. bcs. részleg”) kell tájékoztatni arról, hogy az  elítélt az  első alkalommal végrehajtandó 
szabadságvesztésre ítéltek részlegére helyezhető. A  BVOP Központi Szállítási és Nyilvántartási Főosztály az  első 
alkalommal végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek részlegei befogadóképességének kapacitását figyelembe 
véve dönt az átszállításról.
78/L. Az első bűntényes elítéltet végleges átszállítással elsősorban olyan bv. intézetbe kell szállítani, ahol működik 
ugyanolyan típusú részleg.
78/M. Az  első alkalommal végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek részlegei befogadóképességének 
kihasználtsága érdekében az  elhelyezési feltételeknek való megfelelést a  működtetésre kijelölt bv. intézeteknek 
a végleg szállítással érkező elítéltek vonatkozásában ismételten vizsgálnia kell.
78/N. Az  első bűntényes elítéltekkel kapcsolatos reintegrációs és pszichológusi foglalkozásoknak kiemelten kell 
kezelniük a  börtönártalmak minimalizálását, a  családi kapcsolatok megerősítését, valamint a  visszaesési kockázat 
csökkentését. Az  első bűntényes elítéltekkel – egyéni és csoportos – reintegrációs tiszti és pszichológusi 
foglalkozások keretében célzottan szükséges foglalkozni.
78/O. A befogadást követő időszakban fokozott figyelmet kell fordítani az első bűntényes elítéltek tájékoztatására, 
a  beilleszkedést segítő egyéni és csoportos foglalkozások megtartására, a  kapcsolattartás elősegítésére. 
A  fogvatartás teljes időszaka alatt hangsúlyos az  első bűntényes elítéltek munkáltatásba, oktatásba, képzésbe, 
kockázatkezelő programokba történő bevonása. A bv. intézetnek – a  lehetőségek függvényében – törekednie kell 
arra, hogy az első bűntényes elítéltek munkáltatása, oktatása lehetőség szerint a többi fogvatartottól elkülönítetten 
valósuljon meg.
78/P. Az  első bűntényes elítéltek tevékenységét az  első alkalommal szabadságvesztésre ítéltek részlegét vezető 
reintegrációs tiszt – a  társszakterületektől kapott visszajelzések figyelembevételével – havonta, egyéni foglalkozás 
keretében értékeli, melyet elektronikus úton dokumentálni kell.
78/Q. Kiemelt figyelmet kell fordítani az  első alkalommal szabadságvesztésre ítéltek részlegének vonatkozásában 
a heti programtervek elkészítésére, intézkedni kell azok elérhetővé tételére a fogvatartottak számára a rendelkezésre 
álló csatornák (faliújság, zárt láncú tv-hálózat) útján.
78/R. Az első alkalommal végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek részlegéről történő kihelyezésre soron kívül kell 
intézkedni a  Bv. tv. 109/B.  § (4)  bekezdése szerinti esetekben. A  kihelyezés okát az  elektronikus nyilvántartó 
rendszerben minden esetben rögzíteni kell.
78/S. A  kihelyezést annak a  szakterületnek kell kezdeményeznie, melynek az  arra okot adó adat, körülmény 
tudomására jut. Az első bűntényes elítélt kihelyezéséről a BFB dönt. Kihelyezés esetén az elítélt az első alkalommal 
végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek részlegére ismételten nem helyezhető (kivételt képeznek a 78/T. pontban 
meghatározott esetek).
78/T. Amennyiben a fogvatartott számára büntetés-félbeszakítást engedélyeztek, reintegrációs őrizetbe helyezését 
rendelték el, vagy végleg történő szállítására kerül sor másik bv. intézetbe, úgy az első alkalommal végrehajtandó 
szabadságvesztésre ítéltek részlegéről a  nyilvántartásban szintén ki kell helyezni. A  kihelyezés okaként ezeket 
a körülményeket kell megjelölni.
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78/U. Az  első alkalommal végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek részlege napirendjének a  Házirendben 
szerepelnie kell.
78/V. Az  első alkalommal végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek részlegeinek szakmai felügyeletét a  BVOP 
Központi Kivizsgáló és Módszertani Intézet látja el.

5/B. Az időskorúak részlege
78/W. Az  időskorúak részlege működtetésének célja a  Bv. tv. 109/C.  § (1)  bekezdésében foglalt feltételeknek 
megfelelő időskorú személyek életkorából, a rájuk jellemző sajátosságokból adódó egyéni bánásmód érvényesítése, 
esetleges elesettségük miatt az  áldozattá válásuk megelőzése, valamint egyes kompetenciáik fejlesztése 
a  bekövetkező krízishelyzetek adekvát megoldásához. Az  időskorúak részlegét az  általános elhelyezési 
körülményektől eltérően, más fogvatartottaktól elkülönítetten kell kialakítani.
78/X. A hatvanadik életévét betöltött elítéltet a reintegrációs tiszt köteles tájékoztatni a részleg céljáról és az elvárt 
magatartási szabályokról, valamint azok megszegésének következményeiről. Ha az  elítélt nyilatkozik arról 
(4. melléklet), hogy a részlegen meghatározott szabályokat elfogadja, a nyilatkozatot a reintegrációs tiszt közvetlen 
elöljárója útján a BFB részére továbbítja.
78/Y. A BFB előtti meghallgatást megelőzően a bv. osztályvezető intézkedik reintegrációs tiszti értékelő vélemény, 
az egészségügyi szakterületi javaslat, valamint a pszichológiai szakterületi javaslat elkészítésére. A beérkező iratokat 
a BFB részére soron kívül megküldi.
78/Z. A  BFB a  nyilatkozattételétől számított nyolc napon belül – a  rendelkezésére álló szakterületi vélemények és 
javaslatok figyelembevételével – határozatban dönt az  elítélt részlegre történő helyezéséről vagy annak 
elutasításáról.
78/AA. A  részleg személyi állományának összetételét az  időskorú elítéltek sajátos bánásmódjára figyelemmel kell 
kialakítani. A  részleget az  erre kijelölt reintegrációs tiszt vezeti, együttműködve a  bv. intézet egészségügyi 
szakterületével, a pszichológussal, a börtönlelkésszel, valamint a bv. pártfogó felügyelővel.
78/BB. A reintegrációs tiszt
a) előkészíti a részleg havi programtervét és napirendjét, amelyeket a bv. osztályvezető hagy jóvá,
b) egyéni és csoportos foglalkozást tart az elítéltek részére,
c) intézkedik a Bv. tv. 109/C. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak végrehajtására,
d) az elítélt egyéni teljesítményére, egészségi állapotára figyelemmel javaslatot tesz a bv. osztályvezetőnek a Bv. tv. 
109/C. § (2) bekezdés d)–e) pontjában meghatározott fogvatartotti jogok általánostól eltérő időtartamban történő 
végrehajtására,
e) ellenőrzi a napirendben foglaltak megvalósulását,
f ) közreműködik a munkaterápiás foglalkoztatás megszervezésében,
g) havi rendszerességgel értékeli a részlegen elhelyezett elítéltek tevékenységét és a havi programtervben foglaltak 
megvalósulását,
h) az elítélt kérelmére vagy együttműködése hiánya, a  magatartási szabályok megszegése miatt kezdeményezi 
a  BFB-nél az  elítélt részlegről történő kihelyezését, továbbá az  egészségi állapotromlása esetén megteszi 
a szükséges intézkedéseket.
78/CC. A bv. orvos
a) a részlegre történő behelyezést megelőzően a BFB kérésére egészségügyi szakterületi javaslatot készít,
b) az elítélt aktuális egészségi állapotának függvényében meghatározza a  megfelelő terápiát vagy gondozási 
tevékenységet,
c) amennyiben a  fogvatartott egészségi állapota, megbetegedése indokolja, kezdeményezi az  elítélt elhelyezését 
a megfelelő gyógyító-megelőző ellátás érdekében.
78/DD. A pszichológus
a) a BFB kérésére elkészíti a pszichológiai javaslatot,
b) felmérést és rendszeres állapotkontrollt végez,
c) a részlegen rendszeres állapot-ellenőrző szemlét tart,
d) rendszeresen ellenőrzi az ott elhelyezett elítéltek állapotát,
e) tevékenységét közösségi foglalkozással egészítheti ki.



H I V A T A L O S  É R T E S Í T Ő 	 • 	 2022.	évi	19.	szám	 1439

78/EE. A börtönlelkész
a) egyéni lelki gondozást tart,
b) csoportos lelki gondozást tart,
c) úrvacsorát, szentmisét tart (havonta egy alkalommal),
d) igény szerint Bibliakört, keresztény filmklubot szervez, tart.
78/FF. A bv. pártfogó felügyelő
a) az elítélt gondozását a Bv. tv. 185. § (2) bekezdésében foglalt időpontnál korábban is megkezdheti,
b) a gondozás keretében biztosítja az  elítélt részére a  Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 
8/2013.  (IV. 29.) KIM rendelet 62/E.  § (4)  bekezdésében megfogalmazott támogatási formákat, közülük kiemelt 
figyelmet fordít a 62/E. § (4) bekezdés a) pont ab), ae) alpontjában és b) pont bb), bd), be) alpontjában foglaltakra,
c) az elítélt szabadulását követő várható egészségi és szociális helyzetére figyelemmel a Bv. tv. 185. § (5) bekezdés 
f ) pontjában foglaltakat kiemelten kezeli.”

 19. Az Utasítás1
a) az 1. melléklet szerinti 3. melléklettel,
b) a 2. melléklet szerinti 4. melléklettel
egészül ki.

5. A kamerarendszerek alkalmazásának és a kameraképek megfigyelésének optimalizálásáról, 
valamint a technikai rendszerkezelő feladatairól szóló 28/2021. (V. 19.) BVOP utasítás módosítása

 20. A  kamerarendszerek alkalmazásának és a  kameraképek megfigyelésének optimalizálásáról, valamint a  technikai 
rendszerkezelő feladatairól szóló 28/2021. (V. 19.) BVOP utasítás 29. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„29. A bv. szervek kötelesek jelen utasításban foglaltak figyelembevétele mellett felülvizsgálni az érintett személyi 
állományi tagok szolgálati okmányait.”

6. Záró rendelkezések

 21. Ez az utasítás 2022. május 1-jén lép hatályba.

  Dr. Tóth Tamás bv. altábornagy s. k.,
  országos parancsnok
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1. melléklet a 6/2022. (IV. 21.) BVOP utasításhoz
„3. melléklet a 20/2021. (IV. 16.) BVOP utasításhoz

…………………………………………
bv. intézet megnevezése

NYILATKOZAT

Név, nyilvántartási szám: ………………………………………………………………
Kijelentem, hogy az  első alkalommal végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek részlegén való elhelyezés 
feltételeiről, valamint az  ott felkínált reintegrációs programokban való együttműködési kötelezettségről 
tájékoztattak.
Tájékoztatást kaptam arról, hogy
– nemleges nyilatkozatomat a fogva tartás ideje alatt nem változtathatom meg,
– a részlegről történő kihelyezésemet kérelmezhetem.

A fentiekre tekintettel az  első alkalommal szabadságvesztésre ítéltek részlegére helyezésemet és a  felkínált 
programokban való együttműködést:

vállalom   nem vállalom*

Dátum: ……………………………………

  ……………………………………………… 
  elítélt (nytsz.)

* A megfelelő rész aláhúzandó.”
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2. melléklet a 6/2022. (IV. 21.) BVOP utasításhoz
„4. melléklet a 20/2021. (IV. 16.) BVOP utasításhoz

…………………………………………
bv. intézet megnevezése

NYILATKOZAT

Név, nyilvántartási szám: ……………………………………………………………………
Kijelentem, hogy az  időskorúak részlegének céljáról és az  elvárt magatartási szabályokról, valamint azok 
megszegésének következményeiről, továbbá az  ott biztosított reintegrációs programokban történő részvételi 
lehetőségről tájékoztattak.
Tájékoztatást kaptam arról, hogy a részlegről történő kihelyezésemet kérelmezhetem.

A fentiekre tekintettel az időskorúak részlegére helyezésemet:
vállalom   nem vállalom *

Dátum: ……………………………………

  ……………………………………………… 
  elítélt (nytsz.)

* A megfelelő rész aláhúzandó.”

3–4. melléklet a 6/2022. (IV. 21.) BVOP utasításhoz*

* A 3–4. melléklet a BVOP intranet hálózatán kerül elérhetővé tételre.
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A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 7/2022. (IV. 21.) BVOP utasítása  
a büntetés-végrehajtási szervezet elektronikus távfelügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatos 
feladatainak végrehajtásáról szóló 4/2020. (III. 6.) BVOP utasítás módosításáról

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  szabadságvesztés, 
az  elzárás, az  előzetes letartóztatás és a  rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 
16/2014. (XII. 19.) IM rendelet, a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet, az elektronikus 
távfelügyeleti eszköz működését biztosító rendszer létesítésének és üzemeltetésének, az  elektronikus távfelügyeleti eszköz 
alkalmazásának, továbbá a  büntetés-végrehajtási szervezet, valamint a  rendőri szerv ezzel kapcsolatos feladatának részletes 
szabályairól szóló 10/2015. (III. 30.) BM rendelet előírásaira a következő utasítást adom ki:

 1. A büntetés-végrehajtási szervezet elektronikus távfelügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatos feladatainak 
végrehajtásáról szóló 4/2020. (III. 6.) BVOP utasítás (a továbbiakban: Utasítás) a következő 10/A. ponttal egészül ki:
„10/A. Ha az  elítélt jogosult a  reintegrációs őrizetre, de kérelmet – beleértve a  védőjét is – nem terjesztett elő, 
a bv. intézet köteles megvizsgálni a jogintézmény alkalmazásának lehetőségét, majd annak eredményétől függően 
hivatalból előterjesztést tenni a  büntetés-végrehajtási bíró részére. Amennyiben bármely okból az  előterjesztés 
hivatalból nem indítható meg, annak indokairól a bv. intézet nyilvántartási szakterülete köteles feljegyzést készíteni 
és azt a nyilvántartási rendszerben rögzíteni.”

 2. Az Utasítás a következő 14/A. ponttal egészül ki:
„14/A. Amennyiben arról érkezik értesítés, hogy az  ügyészség fellebbezést nyújtott be a  reintegrációs őrizetet 
elrendelő végzés ellen – tekintettel annak halasztó hatályára –, az  elítélt a  jogerős másodfokú bírói döntésig 
nem helyezhető reintegrációs őrizetbe.”

 3. Az Utasítás 50. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„50. A Bv. tv. 187/E. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben a bv. pártfogó felügyelő soron kívül kezdeményezi 
a reintegrációs őrizet megszüntetését. Erre irányuló összefoglaló jelentését a bv. intézet parancsnokának továbbítja. 
Az  összefoglaló jelentésben a  bv. pártfogó felügyelő köteles részletesen bemutatni az  általa végzett ellenőrzések 
során feltárt tapasztalatokat, és az azokat alátámasztó dokumentumokat csatolni. A bv. intézet parancsnoka köteles 
a Bv. tv. 61/C. § (1a) bekezdése szerint intézkedni, figyelemmel a Rendelet 136/D. § (2a) bekezdésére. Ha az illetékes 
ügyész a szabadságvesztés ideiglenes foganatba vételét nem rendeli el, a bv. pártfogó felügyelő a bv. bírói végzést 
annak kézhezvételét követően soron kívül kézbesíti az  elítélt részére. Az  elítélt köteles a  bv. bírói határozatban 
megjelölt napon és időpontban a bv. intézetben megjelenni.”

 4. Az Utasítás 56. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„56. A  Bv. tv. 187/G.  §-ban foglalt esetben a  szabadságvesztés foganatba vételére irányuló bv. intézeti felhívást 
a bv. pártfogó felügyelő legkésőbb a  reintegrációs őrizet utolsó napját megelőző munkanapon kézbesíti az elítélt 
részére. A  felhívásnak tartalmaznia kell a  Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 283.  § 
(3a)  bekezdésében foglaltakat, valamint a  jelentkezési kötelezettség elmulasztásának az  elítéltre vonatkozó 
jogkövetkezményeit.”

 5. Az Utasítás 68. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„68. A  reintegrációs őrizetben lévő elítélt szabadításakor a  leszerelt távfelügyeleti eszközöket tisztítást és 
fertőtlenítést követően újból alkalmassá kell tenni az ismételt alkalmazásra.”

 6. Hatályát veszti az Utasítás 54. pontja.
 7. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Dr. Tóth Tamás bv. altábornagy s. k.,
  országos parancsnok
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Az országos rendőrfőkapitány 17/2022. (IV. 21.) ORFK utasítása  
az Országos Rendőr-főkapitányság saját szervezetében létrehozott fegyveres biztonsági őrség 
tevékenységéről szóló 52/2010. (OT 30.) ORFK utasítás módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23.  § (4)  bekezdés c)  pontjában, valamint a  Rendőrségről szóló 1994. évi 
XXXIV.  törvény 6.  § (1)  bekezdés b)  pontjában foglaltak alapján, az  Országos Rendőr-főkapitányság saját szervezetében 
létrehozott fegyveres biztonsági őrség tevékenységéről szóló 52/2010. (OT 30.) ORFK utasítás módosítására kiadom az  alábbi 
utasítást:

 1. Az Országos Rendőr-főkapitányság saját szervezetében létrehozott fegyveres biztonsági őrség tevékenységéről 
szóló 52/2010. (OT 30.) ORFK utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 2. pontja a következő d) alponttal egészül ki:
(Az őrség feladata:)
„d) a Rendőrség határrendészeti és határőrizeti feladatellátásának támogatása.”

 2. Az Utasítás 2/A. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2/A. A  fegyveres biztonsági őrzést úgy kell tervezni és szervezni, hogy az  – figyelemmel az  alkalmazott 
biztonságtechnikai eszközökre, az  őrség szervezeti kereteire, létszámára, felszereltségére, valamint szolgálati 
munkaidőrendszerére – biztosítsa az  elrendelő határozatban szereplő létesítmény őrzésvédelmét, illetve 
a  személyőrzési, kísérési feladatok végrehajtását, továbbá a  Rendőrség határrendészeti és határőrizeti 
feladatellátásának támogatását.”

 3. Az Utasítás 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Őrutasítást őrhelyenként, személyőrzési és kísérési, valamint határrendészeti és határőrizeti támogató feladat 
esetén az  adott feladatnak megfelelően kell előkészíteni, amelynek összeállítására a  felállítás helye szerinti, 
a  4.  pontban felsorolt szervek vezetői kötelezettek. Az  előkészített őrutasítás-tervezetet az  őrzési tevékenység 
megkezdése előtt legalább 30 nappal jóváhagyásra a  rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes részére kell 
felterjeszteni.”

 4. Az Utasítás 25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. Az őr az Fbtv. és a Szabályzat előírásai szerinti szolgálati lőfegyverrel és meghatározott kényszerítő eszközökkel 
őrzési, személyőrzési és kísérési, valamint határrendészeti és határőrizeti támogató feladatot ellátó személy. 
Az  őr  a  Rendőrség rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban álló tagja, vagy az  Mt. hatálya alá tartozó 
munkavállaló.”

 5. Az Utasítás 26–27. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„26. Az őr köteles
a) szolgálatteljesítési helyén a  részére meghatározott időpontban, ápolt külsővel, az  előírt tiszta ruházatban, 
szolgálatra alkalmas állapotban, pihenten megjelenni, az őrparancsnoknál jelentkezni;
b) az őrparancsnok által meghatározottak szerint magához venni a  felszerelését, fegyverzetét, ellenőrizni azok 
hiánytalan meglétét.
27. Az  elrendelő határozatban meghatározott intézményben, területen személyőrzési, kísérési, határrendészeti és 
határőrizeti támogató feladatot végrehajtó őrök speciális feladatait a  Rendőrség őrzött szállásainak szolgálati 
szabályzatáról és a menekültügyi őrzött befogadó központokban végrehajtandó rendőrségi feladatokról, valamint 
a Határforgalom-ellenőrzési Szabályzatról szóló országos rendőrfőkapitányi utasítások határozzák meg.”

 6. Az Utasítás 28. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szolgálat ellátása)
„b) személyőrzési, kísérési, valamint határrendészeti és határőrizeti támogató feladatot ellátó őr esetében a részére 
az eligazításon meghatározott konkrét szolgálati feladat végrehajtásának megkezdésétől annak befejezéséig tart.”

 7. Az Utasítás 38–39. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„38. Az  őr kizárólag objektumőri vagy az  elrendelő határozatban meghatározott intézményben és az  őrzésre 
kötelezett egyéb szervnél személyőrzési, kísérési, valamint határrendészeti és határőrizeti támogató feladatot 
láthat el. Az őr szolgálatteljesítése során egyéb feladatra nem vehető igénybe.
39. Közterületi szolgálati feladatot az őr – határrendészeti és határőrizeti támogató, valamint személykísérési feladat 
kivételével – nem láthat el. Tevékenysége közterületen kizárólag az őrutasításban meghatározott feladatra terjed ki.”
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 8. Az Utasítás 52. pont g) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az őr napi munkaidejébe szolgálatonként be kell számítani:)
„g) a  kísérő őri vagy határrendészeti és határőrizeti támogató feladatot végrehajtó őr esetében a  Rendőrség 
szervének kezelésében lévő ingatlan területén kívüli feladat végrehajtásakor az eligazítás és a feladat megkezdése, 
valamint a  feladat befejezése, illetve a  szolgálati hely székhelyére vagy telephelyére történő bevonulása közötti 
időt;”

 9. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
 10. Hatályát veszti az Utasítás 36/A. pontja.
 11. Ez az utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

  Dr. Töreki Sándor r. vezérőrnagy s. k.,
  bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes



H I V A T A L O S  É R T E S Í T Ő 	 • 	 2022.	évi	19.	szám	 1445

II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

A külgazdasági és külügyminiszter 14/2022. (IV. 21.) KKM közleménye  
a 2007. április 25-én és 30-án aláírt, az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről  
az Európai Közösség és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv 
kihirdetéséről szóló 2010. évi LXXVIII. törvény 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről és 4. §-a hatályvesztéséről

A 2010. évi LXXVIII. törvénnyel a Magyar Közlöny 2010. július 23-i, 123. számában kihirdetett, a 2007. április 25-én 
és  30-án aláírt, az  egyrészről az  Amerikai Egyesült Államok, másrészről az  Európai Közösség és tagállamai közötti 
légiközlekedési megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) 10. cikke az alábbiak 
szerint rendelkezik a Jegyzőkönyv hatálybalépéséről:

„A jegyzőkönyv abban az időpontban lép hatályba, amelyik az alábbiak közül a későbbi:
1. a megállapodás hatálybalépésének napján, és
2. a felek közötti diplomáciai jegyzékváltás során megküldött azon utolsó értesítés keltétől számított egy hónappal 
későbbi időpont, amely megerősíti, hogy a felek a jegyzőkönyv hatálybalépéséhez szükséges valamennyi eljárásnak 
eleget tettek.
Az említett diplomáciai jegyzékváltás alkalmazásában az Európai Unió és tagállamai részére vagy az általuk küldött 
diplomáciai jegyzékek címzettje, illetve feladója az  Európai Unió. Az  Európai Uniótól és tagállamaitól származó 
diplomáciai értesítés vagy értesítések olyan közleményeket tartalmaznak az  egyes tagállamok részéről, amelyek 
megerősítik, hogy a jegyzőkönyv hatálybalépéséhez szükséges eljárásoknak eleget tettek.”

A Jegyzőkönyv hatálybalépéséhez szükséges feltétel teljesülésének napja: 2022. április 5.

A Jegyzőkönyv hatálybalépésének naptári napja: 2022. május 5.

A fentiekre tekintettel, összhangban a 2007. április 25-én és 30-án aláírt, az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, 
másrészről az  Európai Közösség és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodás módosításáról 
szóló  jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2010. évi LXXVIII. törvény 5.  § (4)  bekezdésével megállapítom, hogy 
a  2007.  április 25-én és 30-án aláírt, az  egyrészről az  Amerikai Egyesült Államok, másrészről az  Európai Közösség 
és  tagállamai közötti légiközlekedési megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv, valamint az  annak 
kihirdetéséről szóló 2010.  évi LXXVIII. törvény 2.  §-a és 3.  §-a 2022. május 5-én, azaz kettőezerhuszonkettő május 
ötödikén lép hatályba.
Összhangban továbbá a 2007. április 25-én és 30-án aláírt, az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről 
az  Európai Közösség és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv 
kihirdetéséről szóló 2010. évi LXXVIII. törvény 5.  § (4)  bekezdésével megállapítom, hogy a  2007. április 25-én 
és  30-án aláírt, az  egyrészről az  Amerikai Egyesült Államok, másrészről az  Európai Közösség és tagállamai közötti 
légiközlekedési megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2010. évi LXXVIII. törvény 4. §-a 
2022. május 5-én, azaz kettőezerhuszonkettő május ötödikén hatályát veszti.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter



1446	 H I V ATA L O S 	 É R T E S Í T Ő 	 • 	 2022.	évi	19.	szám	

A külgazdasági és külügyminiszter 15/2022. (IV. 21.) KKM közleménye  
a Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya között a beruházások ösztönzéséről 
és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2021. évi CVIII. törvény 2. §-a és 3. §-a, 
valamint 1. és 2. melléklete hatálybalépéséről

A 2021. évi CVIII. törvénnyel a  Magyar Közlöny 2021. október 27-i, 196. számában kihirdetett, a  Magyarország 
Kormánya és az  Egyesült Arab Emírségek Kormánya között a  beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 
szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) 24.  cikk (2)  bekezdése az  alábbiak szerint rendelkezik 
a Megállapodás hatálybalépéséről:

„A Szerződő Felek diplomáciai úton értesítik egymást arról, hogy a Megállapodás hatálybalépésére vonatkozó belső 
eljárási követelményeiket teljesítették. Ez  a  Megállapodás az  utolsó értesítés keltét követő hatvanadik napon lép 
hatályba.”

A Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges feltétel teljesülésének napja: 2022. február 9.

A Megállapodás hatálybalépésének naptári napja: 2022. április 10.

A fentiekre tekintettel, összhangban a  Magyarország Kormánya és az  Egyesült Arab Emírségek Kormánya között 
a  beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2021. évi 
CVIII.  törvény 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy a Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek 
Kormánya között a  beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 
2021. évi CVIII. törvény 2. §-a és 3. §-a, valamint 1. és 2. melléklete 2022. április 10-én, azaz kettőezerhuszonkettő 
április tizedikén lépett hatályba.

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

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közleménye  
a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága a felszámolók névjegyzékéről szóló 14/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet  4. § 
(3) bekezdésében foglaltak alapján, a felszámolók névjegyzékére vonatkozó következő változásokat teszi közzé:

 1. Advocatio Reorganizációs és Felszámoló Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 1118 Budapest, Frankhegy utca 6. 3. em. 10.; cégjegyzékszám: 01-09-173976; adószám: 24374239-2-43)

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

A felszámoló elektronikus értékesítési rendszerben használt pénzforgalmi számlájának adatai:
Pénzforgalmi számla száma: 10918001-00000047-15640005
Pénzintézet neve: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Pénzforgalmi szolgáltató székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5–6.

A hatósági nyilvántartásba bejegyezve:

A felszámoló elektronikus értékesítési rendszerben használt pénzforgalmi számlájának adatai:
Pénzforgalmi számla száma: 10700598-69297878-51100005
Pénzintézet neve: CIB Bank Zrt.
Pénzforgalmi szolgáltató székhelye: 1027 Budapest, Medve u. 4–14.

A változásbejegyzés időpontja:
2022. március 23.

 2. ARBOLUS Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C. ép. 4. em.; cégjegyzékszám: 01-09-358889; adószám: 27955910-2-43)

A Cstv. 27/C. § (4) bekezdése szerinti felszámolók névjegyzékéből (a továbbiakban: felszámolók névjegyzéke) 
törölve: 

A felszámoló elektronikus levelezési címe:
arboluskft@gmail.com

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

A felszámoló elektronikus levelezési címe:
info@arbolus.hu

A változásbejegyzés időpontja:
2022. április 4.
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 3. ASYLUM Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 1091 Budapest, Mihálkovics utca 10.; cégjegyzékszám: 01-09-359620; adószám: 27970920-2-43)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

Vezető tisztségviselő:
Név: Megyeri Valéria 

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Vezető tisztségviselő: 
Név: Horváth Péter Alex

A változásbejegyzés időpontja:
2022. március 8.

 4. Budapest Holding Első Hazai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(székhely: 1222 Budapest, Tüzér utca 20.; cégjegyzékszám: 01-10-041192; adószám: 10235368-2-43)

A hatósági nyilvántartásból törölve: 

A felszámoló közvetlen részesedéssel rendelkező tagja:
Név: Müller Katalin
Lakcím: 1121 Budapest, Rácz Aladár út 166/A.

A felszámoló közvetlen részesedéssel rendelkező tagja:
Név: dr. Asztalos Katalin Csilla
Lakcím: 2011 Budakalász, Klisovác utca 30.

A hatósági nyilvántartásba bejegyezve:

A felszámoló közvetlen részesedéssel rendelkező tagja:
Név: Borcsányi-Hargitai Mariann
Lakcím: 1222 Budapest, Tüzér utca 20.

A változásbejegyzés időpontja:
2022. március 16.

 5. Budapest Holding Első Hazai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(székhely: 1223 Budapest, Tüzér utca 20.; cégjegyzékszám: 01-10-041192; adószám: 10235368-2-43)

A hatósági nyilvántartásból törölve:

A felszámoló székhelye:
1016 Budapest, Naphegy utca 19. 2. em. 8/A. 

A hatósági nyilvántartásba bejegyezve:

A felszámoló székhelye: 
1222 Budapest, Tüzér utca 20.

A változásbejegyzés időpontja:
2022. március 16.
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 6. CASH & LIMES Vagyonkezelő és Felszámoló Zártkörűen működő Részvénytársaság 
(székhely: 1022 Budapest, Bimbó utca 29.; cégjegyzékszám: 01-10-043611; adószám: 11076663-2-41)

A felszámolók névjegyzékéből törölve: 

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatott:
Elektronikus levelezési cím: pal.attila@cashandlimes.hu

A változásbejegyzés időpontja:
2022. március 8.

 7. CMB Holding Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 1036 Budapest, Evező utca 4. III. em. 12.; cégjegyzékszám: 01-09-160583; adószám: 10634963-2-41)

A hatósági nyilvántartásból törölve: 

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatott:
Elektronikus levelezési cím: szucsborbala@cmbholding.hu

A változásbejegyzés időpontja:
2022. március 21.

 8. CONCURS Manager Befektető és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(székhely: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4.; cégjegyzékszám: 20-10-040283; adószám: 22913106-2-20)

A felszámolók névjegyzékéből törölve: 

A felszámoló elektronikus értékesítési rendszerben használt pénzforgalmi számlájának adatai:
Pénzforgalmi számla száma: 14100134-40600949-01000005
Pénzintézet neve: Sberbank Magyarország Zrt.
Pénzforgalmi szolgáltató székhelye: 1088 Budapest, Rákóczi út 1–3.

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

A felszámoló elektronikus értékesítési rendszerben használt pénzforgalmi számlájának adatai:
Pénzforgalmi számla száma: 18400010-10000513-10258833
Pénzintézet neve: Oberbank AG Magyarországi Fióktelep
Pénzforgalmi szolgáltató székhelye: 1062 Budapest, Váci út 1–3.

A változásbejegyzés időpontja:
2022. március 29.

 9. Configuro Válságkezelő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.; cégjegyzékszám: 01-09-174567; adószám: 24387729-2-42)

A felszámolók névjegyzékéből törölve: 

A Felszámoló elektronikus értékesítési rendszerben használt pénzforgalmi számlájának adatai:
Pénzforgalmi számla száma: 73600149-11124450-00000000
Pénzintézet neve: Takarékbank Zrt.
Pénzforgalmi szolgáltató székhelye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép.
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A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

A felszámoló elektronikus értékesítési rendszerben használt pénzforgalmi számlájának adatai:
Pénzforgalmi számla száma: 11712004-22473088-00000000
Pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Pénzforgalmi szolgáltató székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.

A változásbejegyzés időpontja:
2022. március 23.

 10. CREDIT-AUDIT Üzletviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 1146 Budapest, Thököly út 59/A. I. em. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-674540; adószám: 11554819-2-42)

A felszámolók névjegyzékéből törölve: 

A felszámoló közvetlen részesedéssel rendelkező tagja: 
Név: dr. Bodnár Györgyné 
Lakcím: 4027 Debrecen, Gyires Béla utca 13.

A változásbejegyzés időpontja:
2022. március 16.

 11. Data-Nova Solvent Kft. 
(székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 78.; cégjegyzékszám: 01-09-343126; adószám: 26756385-2-42)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

A felszámoló közvetett részesedéssel rendelkező tagja:
Cégnév: Bakony-Balaton Régió Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 8200 Veszprém, Horgos utca 8.

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

A felszámoló közvetett részesedéssel rendelkező tagja:
Cégnév: IDEONA Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1012 Budapest, Márvány utca 16. V. em.

A változásbejegyzés időpontja:
2022. március 16.

 12. F1 Consulting Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Napfény utca 1. 2. em. 7.; cégjegyzékszám: 13-09-160969; 
adószám: 13763013-2-13)

A hatósági nyilvántartásból törölve: 

A felszámoló közvetlen részesedéssel rendelkező tagja: 
Név: Kissné Ribák Viktória 
Lakcím: 2310 Szigetszentmiklós, Napfény utca 1. 2. em. 7.
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Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatott: 
Elektronikus levelezési cím: fb2.vagyon@f1consulting.hu

A hatósági nyilvántartásba bejegyezve: 

A felszámoló közvetlen részesedéssel rendelkező tagja: 
Név: Koncsár Andrea Katalin 
Lakcím: 1115 Budapest, Ildikó utca 21.

A felszámoló közvetlen részesedéssel rendelkező tagja:
Név: Börcsök Sándor 
Lakcím: 1115 Budapest, Ildikó utca 21.

A változásbejegyzés időpontja:
2022. március 25.

 13. Fehér Denevér Felszámoló Gazdasági és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 1094 Budapest, Páva utca 8.; cégjegyzékszám: 01-09-359460; adószám: 27967375-2-43)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatott: 
Elektronikus levelezési cím: krkkrisztina@feherdenever.hu

A változásbejegyzés időpontja:
2022. március 18.

 14. Fejérvári-ház Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 10. III. em. 24.; cégjegyzékszám: 01-09-393207; adószám: 14413948-2-41)

A felszámolók névjegyzékéből törölve: 

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatott: 
Elektronikus levelezési cím: moricz.zsolt@fejervarihaz.hu

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatott: 
Elektronikus levelezési cím: kissgitta59@freemail.hu

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve: 

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatott: 
Elektronikus levelezési cím: potharn.miklosne@felszamolohaz.hu

A változásbejegyzés időpontja:
2022. március 21.
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 15. Fej-Számoló Felszámoló Gazdasági és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 1094 Budapest, Páva utca 8.; cégjegyzékszám: 01-09-359237; adószám: 27963137-2-43)

A felszámolók névjegyzékéből törölve: 

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatott: 
Elektronikus levelezési cím: krkrisztina@fejszamol.hu

A változásbejegyzés időpontja:
2022. március 28.

 16. Fibona Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 51.; cégjegyzékszám: 01-09-305370; adószám: 26164218-2-41)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

A felszámoló közvetlen részesedéssel rendelkező tagja:
Cégnév: Rátky és Társa Ügyvédi Iroda 
Székhely: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19/a. 

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

A felszámoló közvetlen részesedéssel rendelkező tagja: 
Cégnév: Rátky és Társa Ügyvédi Iroda 
Székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 51.

A változásbejegyzés időpontja:
2022. március 3.

 17. Ignoramus Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 1113 Budapest, Harcos utca 4.; cégjegyzékszám: 01-09-893846; adószám: 14210831-2-43)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

A felszámoló fióktelepe:
6724 Szeged, Alkony utca 4. B. ép. 3. em. 23.

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

A felszámoló fióktelepe:
6726 Szeged, Bérkert utca 54.

A változásbejegyzés időpontja:
2022. március 7.
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 18. Innovit Üzleti Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12.; cégjegyzékszám: 01-10-046010; adószám: 14314210-2-42)

A felszámolók névjegyzékéből törölve: 

A felszámoló fióktelepei: 
4026 Debrecen, Péterfia utca 18.
3200 Gyöngyös, Jókai Mór utca 9.
3434 Mályi, Kistokaji utca 7.
6000 Kecskemét, Matkói utca 101.
2040 Budaörs, Gyár utca 2.
8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 53.
2800 Tatabánya, Búzavirág utca 8/C.
5000 Szolnok, Ady Endre út 28/A.
7130 Tolna, Kodály Zoltán utca 22.
8900 Zalaegerszeg, Stadion utca 5. 
9027 Győr, Kandó Kálmán utca 7.

A változásbejegyzés időpontja:
2022. március 3.

 19. INTERIT Befektetési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 20. fszt. 2.; cégjegyzékszám: 01-09-331025; adószám: 10642898-2-43)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

A felszámoló székhelye:
1117 Budapest, Szerémi út 7/A. VI./604 

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

A felszámoló székhelye:
1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 20. fszt. 2.

A változásbejegyzés időpontja:
2022. március 11.

 20. Liteco Gazdasági Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 2045 Törökbálint, Hős utca 5.; cégjegyzékszám: 13-09-144082; adószám: 12136722-2-13)

A felszámolók névjegyzékéből törölve: 

A felszámoló elektronikus értékesítési rendszerben használt pénzforgalmi számlájának adatai: 
Pénzforgalmi számla száma: 10104105-56092646-00000006 
Pénzintézet neve: Budapest Bank Zrt. 
Pénzforgalmi szolgáltató székhelye: 1138 Budapest, Váci út 193.
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A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve: 

A felszámoló elektronikus értékesítési rendszerben használt pénzforgalmi számlájának adatai: 
Pénzforgalmi számla száma: 11712004-22473071-00000000
Pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Pénzforgalmi szolgáltató székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.

A változásbejegyzés időpontja:
2022. március 28.

 21. Mountbleu Felszámoló Gazdasági és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 1094 Budapest, Páva utca 8.; cégjegyzékszám: 01-09-359343; adószám: 27965225-2-43)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatott:
Elektronikus levelezési cím: szbollakrisztina@mountbleu.hu

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve: 
Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatott:
Elektronikus levelezési cím: mczviktoria@mountbleu.hu

A változásbejegyzés időpontja:
2022. március 28.

 22. MUDIS Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 51.; cégjegyzékszám: 01-09-920370; adószám: 14798812-2-41)

A felszámolók névjegyzékéből törölve: 

A felszámoló közvetlen részesedéssel rendelkező tagja: 
Cégnév: MERITRON Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhely: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19. A. ép.

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve: 
A felszámoló közvetlen részesedéssel rendelkező tagja: 
Cégnév: MERITRON Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 51.

A változásbejegyzés időpontja:
2022. március 28.

 23. Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. 
(székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12–14.; cégjegyzékszám: 01-09-994411; adószám: 24181970-2-43)

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

A felszámoló könyvvizsgálója: 
Cégnév: INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
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A felszámoló közvetlen részesedéssel rendelkező tagja: 
Magyar Állam (tulajdonosi joggyakorló: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44–50. 

A hatósági nyilvántartásba bejegyezve:

A felszámoló könyvvizsgálója:
Cégnév: K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság 

A felszámoló közvetlen részesedéssel rendelkező tagja: 
Magyar Állam (tulajdonosi joggyakorló: Nemzeti Vagyon Kezeléséért Felelős Tárca Nélküli Miniszter) 
Székhely: 1011 Budapest, Vám utca 5–7.

A változásbejegyzés időpontja:
2022. március 29.

 24. NOVUM Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó és Műszaki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.; cégjegyzékszám: 01-10-046575; adószám: 11741536-2-42)

A felszámolók névjegyzékéből törölve: 

A felszámoló elektronikus értékesítési rendszerben használt pénzforgalmi számlájának adatai: 
Pénzforgalmi számla száma: 73600149-10000843-00000000 
Pénzintézet neve: Takarékbank Zrt. 
Pénzforgalmi szolgáltató székhelye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. 

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve: 

A felszámoló elektronikus értékesítési rendszerben használt pénzforgalmi számlájának adatai: 
Pénzforgalmi számla száma: 11712004-22473150-00000000 
Pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. 
Pénzforgalmi szolgáltató székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.

A változásbejegyzés időpontja:
2022. március 28.

 25. OPH Gazdasági, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 1033 Budapest, Vöröskereszt utca 14. I. em. 5.; cégjegyzékszám: 01-09-722286; adószám: 13175634-2-41)

A hatósági nyilvántartásból törölve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatott:
Elektronikus levelezési cím: szondi.gyorgy@oph.co.hu

A hatósági nyilvántartásba bejegyezve: 

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatott:
Elektronikus levelezési cím: meszaros.roland@oph.co.hu

A változásbejegyzés időpontja:
2022. március 21.
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 26. PALADINO Felszámoló Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 1141 Budapest, Egressy út 131. fszt. 1.; cégjegyzékszám: 01-09-359331; adószám: 27964602-2-42)

A felszámolók névjegyzékéből törölve: 

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatott:
Elektronikus levelezési cím: mczviktoria@paladino.hu

A változásbejegyzés időpontja:
2022. március 16.

 27. Profinitó Felszámoló Gazdasági és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 1094 Budapest, Páva utca 8.; cégjegyzékszám: 01-09-358715; adószám: 27952168-2-43)

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve: 

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatott: 
Elektronikus levelezési cím: drpappcsaba@profinito.hu

A változásbejegyzés időpontja:
2022. március 7.

 28. PROINSOLV Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 9. 3. em. 2.; cégjegyzékszám: 01-09-380890; adószám: 27979060-2-41)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

A felszámoló elektronikus levelezési címe: palkarolydr@gmail.com

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:
A felszámoló elektronikus levelezési címe: titkarsag@proinsolv.hu

A változásbejegyzés időpontja:
2022. március 31.

 29. ProTrust Reorganizáció Felszámoló és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 74.; cégjegyzékszám: 01-09-371901; adószám: 28741789-2-43)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

A felszámoló elektronikus értékesítési rendszerben használt pénzforgalmi számlájának adatai:
Pénzforgalmi számla száma: 10918001-00000112-44790004
Pénzintézet neve: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Pénzforgalmi szolgáltató székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5–6.

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

A Felszámoló elektronikus értékesítési rendszerben használt pénzforgalmi számlájának adatai:
Pénzforgalmi számla száma: 11712004-22473095-00000000
Pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Pénzforgalmi szolgáltató székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.
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A változásbejegyzés időpontja:
2022. március 23.

 30. Ratis Pénzügyi, Gazdasági és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 1145 Budapest, Uzsoki utca 50. fszt. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-668454; adószám: 11079013-2-42)

A hatósági nyilvántartásból törölve: 
Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatott:
Elektronikus levelezési cím: meszarosnecv.ratis@gmail.com

A változásbejegyzés időpontja:
2022. március 23.

 31. TG Vagyonfelügyelő és Felszámoló Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C. ép. 4. em.; cégjegyzékszám: 01-09-392495; adószám: 10387537-2-43)

A felszámolók névjegyzékéből törölve: 

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatott: 
Elektronikus levelezési cím: tgfelszamolo.csaba@gmail.com

A változásbejegyzés időpontja:
2022. március 7.

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közleménye  
a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága a felszámolók névjegyzékéről szóló 14/2021. (X. 29.) SZTFH 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/A. § (6a) bekezdése alapján vezetett 
hatósági nyilvántartásból törölve:

Felszámoló: TAX-AUDIT Felszámoló, Válságkezelő és Üzletviteli Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-067624

Székhely: 1113 Budapest, Ulászló utca 72. 1. em. 1/A

A változás időpontja: 2022. március 7.
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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:

653229AT

001345M 002055T 008177K 014560R 017818S 022119E
026829M 029375AT 031055N 036814P 053058R 058524S
068278AT 068299M 071048S 071879B 079863AT 087597AT
105492P 108906S 111358BT 112422N 118955M 121253BT
128390L 129178BT 134462D 156188BT 156509L 163107P
165256BT 173636R 184570AT 193626G 203214M 204269BT
211463I 218299L 222777R 223453P 228682BT 228831L
229468G 231004F 234112AT 237501BT 258207J 267394G
273664E 274720T 287678E 293321P 318900C 325337N
339957P 354540S 365961T 383195M 393868AT 398238M

403966K 427792R 440077R 467718S 473877K 474579I
492173N 505565F 507515J 517490N 524610T 558009R
570517G 570927M 571058S 597200L 601711T 607492M
609047BT 625514M 654166B 654210T 654928T 661655S
669820G 688018K 698817AT 699281H 702880R 704964J
710884T 711620I 720479J 723838R 757180R 767022AT
772131A 779471H 782699F 787844BT 788754BT 789237AT
799650H 803422H 807648AT 838933P 843276AT 854716R
857426P 860907R 867399T 872413C 872792AT 880766BT
890432AT 898087L 921883R 927969I 931738T 932311C

936461J 939787N 947978S 952822M 993945C 995991BT
005206BT 005901S 009124S 013793T 017971M 024534N
027712S 030534N 034393R 035261AT 036073P 038635BT
043884N 048955H 054180P 068088F 078269S 093231P
102044T 110541M 115787K 116515T 118666K 121056M
133290I 140771P 143325S 149405D 154196P 168671N
171955M 173864H 178624T 189004T 192169S 195566BT
199090H 202304L 203046B 208340M 210778BT 214956T
218028H 219186AT 225023H 244058S 245266BT 249411L
255735S 255960T 257575S 257824BT 262630BT 265297R

269192N 269587T 269620S 270116BT 274337AT 276874R
283602BT 286118H 293760N 295369L 297080AT 301226M
304623AT 318844R 320629BT 320780P 325665H 326075BT
326228R 327542AT 330612S 346046G 347012E 349346N
353846P 378984I 379729K 381858L 381871R 384766L
390710P 404861T 408657BT 412573N 413654D 414352L
415416M 436831BT 442071T 445000AT 445017R 445474T
447140P 449787T 454554T 456284P 460497K 461864M
473537BT 479657N 484654G 488083N 490153J 494273T
498571T 499338L 515203R 516162R 520915BT 522205E

523066H 525910J 536840BT 555832H 555987P 561911S
563153L 564806S 565513A 566432BT 567821BT 567946A
569071S 571903BT 575053M 576963C 586764AT 587379BT
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590409S 594180H 594805N 597525R 599902L 603801AT
605881H 612084S 613806S 615188J 624093K 625762K
627492S 628733T 629913P 630851N 635901S 641308P
642215S 650037D 652846P 653804L 653955L 654152R
655057H 666192S 666416BT 669474E 675642T 688390AT
698248M 703039BT 712675H 722076N 733739G 752497P
752648N 753036K 754872AT 759944BT 760879S 762011P

767994M 776375T 777570P 780421P 780884AT 784871N
793806M 804445S 804640N 807131S 808980T 811915P
818089I 819833AT 828556I 831911AT 835635R 849345S
854167T 855681T 868258R 869526S 869749S 885838AT
889591R 891184L 895542I 896031R 915293BT 917234M
926192BT 927082L 927783T 929808BT 934976T 935035N
937906AT 938170S 939909R 947016I 950438H 953499P
965730S 968415L 970464M 970560N 972280BT 973860M
975950F 976433BT 980614I 981181N 981743P 985205K
987358P 991949R 998391K 005806H 011533H 018287CT

019642CT 019916AT 021076T 028329G 032118S 042739R
045583L 058040I 058056AT 060388L 064040L 064894BT
065231I 068032T 077348I 079560C 080124L 083423C
085632S 093059N 093124P 093300R 093406AT 110142S
133853P 135880N 140751T 141810M 142717AT 155530R
162615P 164139BT 169894N 170840S 171613J 189445L
189865S 190717BT 200948N 215492BT 220850N 227035H
232073BT 232834T 236360R 253127N 265143P 269674AT
274133AT 276558S 283889S 305692L 306441N 314163K
318750I 331843F 342164F 344506N 348686N 349338AT

351721J 354807I 362618I 363261BT 407203S 407416AT
411263G 423283L 427987J 433456N 442348T 442935E
448267BT 462107AT 471089E 478615S 479014S 484153P
485978T 486165S 486435P 487853H 498438P 500384L
504409M 507244T 508363T 519500P 522367BT 525378N
526181F 543033D 557401P 567375BT 573869BT 574481S
579059I 585285T 614606L 616681BT 625347J 627643N
632328S 635119T 635239R 637808K 639902BT 643017J
643371C 644080T 649966P 681552T 682540BT 685070L
685355P 694569R 706496BT 707198S 709391L 709677L

711964AT 712247AT 713702I 715155S 715484R 723858P
728368L 730308BT 730586J 732163S 733220M 761835N
763561AT 764349T 767954L 768449T 773700I 776340K
780512R 783392T 786767S 795541G 800891R 804654I
807188K 836118AT 848282T 853349C 859392T 859736AT
860286P 878632I 880087M 880239N 882398L 893576G
894809AT 902055F 905807H 922075T 925085M 935296B
940580G 947176R 952361S 957086T 963971M 976770P
984716R 986243AT 996677S 930469N 247342BT 851533P
862897AT 915081I 000667BT 003646E 007507D 009432R

013045BT 016651AT 027702N 031774R 033660N 034605N
036830AT 043091L 049353P 059218T 059351I 065892P
069309BT 071168CT 077164AT 083014R 088854T 090218I
090990T 094430J 097171R 110226E 115280K 119150L
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138051N 140368P 145419N 145653J 146580L 149710S
152046R 152548K 153497R 158248T 166872S 167207N
172742M 173273E 191958A 197881H 201820N 205667AT
206375R 211874AT 212966AT 214135N 218089J 222049BT
230821L 231739S 232238L 236333S 236586BT 237017S
237787AT 240848AT 242253R 249019I 251964M 255573S

266071S 268545I 275199M 277305BT 279718T 280025R
285866J 291088G 292921S 296775S 303969L 309653N
309915S 309963P 310028T 312097K 321184AT 321255K
327916M 328542J 333401BT 335725R 345216T 348056J
348603AT 348958AT 360452L 367081T 376063P 376658AT
380732I 385363BT 393031R 393231T 402642AT 404040BT
408712R 412625P 423782R 424932F 425149N 428718K
430714P 432114D 441850T 448121S 450565H 450654R
453955N 455361R 462676I 466054BT 469127T 469970P
470049AT 475991T 478220J 479568P 481039AT 491464AT

494744I 500673P 503242R 504495R 507134C 511133T
517734I 518968BT 519631P 539005I 539236BT 546965T
548314L 553070S 558031N 562339S 569176R 570430AT
570754H 571840P 581928H 596214L 596660K 599084S
601494AT 604596K 609557P 613987BT 614242J 614728S
622864F 623887H 629559K 632003D 633796J 638498R
640921M 642850R 647735AT 650759F 652407C 652774N
653042S 661782BT 662924N 665489I 667238BT 669733AT
671709J 672088BT 672358S 674219AT 674497BT 676073P
680096K 681113AT 692097M 699360N 701998F 706760AT

707135N 707467R 714416AT 716947N 717363T 721996R
723945N 728610N 733489J 733490J 733590J 734974T
743013F 745119T 746122T 746980I 749552S 752926N
753151L 753886AT 754746S 758146T 762234J 764416K
765025AT 765991F 772192N 772591BT 774729T 776107T
778519T 780277L 781064L 783863S 787114T 788486P
792087R 792302S 793880M 808436BT 808829H 809293AT
809654G 810514L 829552BT 831123BT 841598AT 850084AT
851331R 852393P 861467I 861987I 863358E 867840R
875353N 875975S 882627T 886744S 888957G 890790N

891202G 897684N 897938P 901387R 904031T 906586D
907963AT 914507AT 915948H 917466S 918155S 922425M
922862I 928420F 930734L 931378N 932528T 938615BT
956591R 959579N 961100H 962965AT 963740T 975013F
977304P 980146R 981605P 981727M 983932P 994142E
998944B 001946BT 002396BT 009467T 015522D 020026I
020885T 030551D 032032AT 033966H 034054S 035092P
037266R 041446CT 052119N 052676R 053665T 054164I
075183S 077309AT 080666AT 085199I 100910N 108089N
109931BT 110788BT 111183I 117076N 122824R 125801H

126999P 136413I 143837BT 147115I 152092P 153516M
154784P 160677T 163515S 173752P 175801P 176697P
180776I 181615AT 183643P 185133N 211684S 221880B
226526G 228238R 228828BT 228893K 234460R 236186G
261324BT 272423S 274118P 276996BT 281146P 281797R
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283405BT 285022R 288429T 300992AT 309288S 315207B
322821J 325700K 334206T 336238E 336275BT 344104AT
352671P 355576AT 359418AT 366105BT 374369H 384751R
389270T 392101BT 395375BT 396716BT 405571G 406990AT
407999S 408994T 412548S 414481N 431889T 455449S

459427J 467377J 468028AT 468207L 479435N 485222K
490559S 491932G 494177AT 494963N 499585C 509008T
512952L 524521S 524928I 537543BT 542311G 547906AT
548809AT 550454C 550831H 560589BT 562898G 566352S
567644T 575816S 587605BT 600713N 601582I 603758AT
610304J 619092P 619991M 632593P 632979AT 640832C
641841S 642303M 646179K 646786T 648549BT 656520R
688424S 689063AT 689629P 691437S 692637M 693641P
701600I 703827S 708503G 710618AT 718641D 729923E
735174R 739160M 742878P 745068AT 748970R 758696R

775913P 779386T 783044AT 783718N 788090P 789899L
792136R 792729N 797230R 800228J 802829AT 804315M
810675AT 812642M 813714M 819039J 820903BT 828749T
834922P 841570P 848269AT 854361AT 860997AT 866997I
873338AT 879846H 888565BT 889325G 890769R 891221D
896532T 898572P 910359H 910489AT 912667L 913270S
922767J 923770AT 929368G 931343F 934313R 937642P
946704S 956405L 958738I 962559BT 968879T 980782S
981566I 982819K 983094AT 989895S 991683A 994858N
996277S 996561AT 997599BT 010186L 012170N 032892AT

049735S 052631M 052943K 054976R 072650BT 129498N
136253P 152223K 159158M 196043L 205277D 252887P
255632H 264151T 289785R 299395F 300367R 312784R
337950I 351902K 356438AT 391118N 401581T 422178T
436530BT 447219T 455847P 457561S 511715AT 529510S
535719T 558900P 561447N 562100N 567354BT 592224M
636516N 640554M 672719T 683078M 711028I 719593M
749092P 763378R 770160S 780108H 785946G 790719F
794080F 810028H 837151K 838782BT 870598BT 897222S
903729BT 923285R 975386N 981078E 983500BT

Budapest, 2022. április 13.
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A Legfőbb Ügyészség közleménye elismerés adományozásáról

A legfőbb ügyész Szem. 192/1/2022. számon hozott döntésével Sebestyénné Kun Anna Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei főügyészségi irodavezető részére nyugállományba vonulása alkalmából Ügyészségi Emlékgyűrűt 
adományozott. 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye  
a 2022. május 1-je és május 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

A személyi jövedelemadóról szóló – többször módosított – 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bekezdése arra kötelezi 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, hogy havonta tegye közzé a tárgyhónapban a fogyasztási norma szerinti 
üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárat. 

A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő alkalmazásáról 
szóló 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet 1. §-ában meghatározott adózói kör a gázolaj esetében piaci árszabás alapján 
megállapított üzemanyagárat alkalmazhatja a költségelszámolás során.

Ólmozatlan motorbenzin:
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin  481 Ft/l

Gázolaj (hatósági árszabás) 481 Ft/l

Gázolaj (piaci árszabás) 683 Ft/l

Keverék 522 Ft/l

LPG autógáz 356 Ft/l

Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben 
szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.

  Nemzeti Adó- és Vámhivatal
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A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság 1/2022. (IV. 12.) KKB határozata  
a 2022 tavaszán várható ár- és belvízi helyzetről szóló tájékoztató elfogadásáról

 1. A  Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: KKB) a  jelen határozat mellékletét képző, 
a 2022 tavaszán várható ár- és belvízi helyzetről szóló tájékoztatót megtárgyalta, és az abban foglaltakat elfogadja.

 2. A KKB felhívja a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatóját mint a KKB adminisztratív feladatait 
ellátó szervezet vezetőjét, hogy a  KKB Ügyrend 36.  pont j)  alpontjának megfelelően gondoskodjon a  határozat 
Hivatalos Értesítőben történő közzétételéről.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  KKB elnök

Melléklet az 1/2022. (IV. 12.) KKB határozathoz

Tájékoztató a 2022 tavaszán várható ár- és belvízi helyzetről1

1 A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság határozatának mellékletét képező, a 2022 tavaszán várható ár- és belvízi helyzetről szóló 
tájékoztató a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján érhető el, a következő útvonalon: 
https://www.katasztrofavedelem.hu/26425/vedelmi-igazgatas.
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A Hivatalos Értesítőt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti. 
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter. 
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Hivatalos Értesítő hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu honlapon érhető el. 


	I.	Utasítások
	A honvédelmi miniszter 17/2022. (IV. 21.) HM utasítása 
válsághelyzet esetére megállapított külön pótlékról
	A honvédelmi miniszter 18/2022. (IV. 21.) HM utasítása 
a honvédelmi szervezetek jogi képviseletének egyes szabályairól szóló 72/2013. (XI. 29.) HM utasítás módosításáról
	A honvédelmi miniszter 19/2022. (IV. 21.) HM utasítása 
a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet szerinti 
egyes juttatásokkal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 45/2015. (VIII. 31.) HM utasítás m
	A honvédelmi miniszter 20/2022. (IV. 21.) HM utasítása 
a KEHOP-1.6.0-15-2016-00003 számú, a Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése című európai uniós projekt keretében beszerzett és felújított eszközök és 
	A honvédelmi miniszter 21/2022. (IV. 21.) HM utasítása 
a belföldi reprezentációról szóló 20/2020. (IV. 20.) HM utasítás módosításáról
	A honvédelmi miniszter 22/2022. (IV. 21.) HM utasítása 
az illetményekkel és illetményen kívüli juttatásokkal kapcsolatos egyes eljárási szabályokról szóló 15/2015. (IV. 30.) HM utasítás, valamint a honvédelmi alkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatos 
	A honvédelmi miniszter 23/2022. (IV. 21.) HM utasítása 
a Magyar Honvédség katonazenekarainak működéséről
	A külgazdasági és külügyminiszter 4/2022. (IV. 21.) KKM utasítása 
a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről szóló 33/2016. (XII. 23.) KKM utasítás módosításáról
	A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 6/2022. (IV. 21.) BVOP utasítása 
egyes BVOP utasításoknak a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosításával öss
	A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 7/2022. (IV. 21.) BVOP utasítása 
a büntetés-végrehajtási szervezet elektronikus távfelügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatos feladatainak végrehajtásáról szóló 4/2020. (III. 6.) BVOP utasítás módosítás
	Az országos rendőrfőkapitány 17/2022. (IV. 21.) ORFK utasítása 
az Országos Rendőr-főkapitányság saját szervezetében létrehozott fegyveres biztonsági őrség tevékenységéről szóló 52/2010. (OT 30.) ORFK utasítás módosításáról

	II.	Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
	A külgazdasági és külügyminiszter 14/2022. (IV. 21.) KKM közleménye 
a 2007. április 25-én és 30-án aláírt, az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről 
az Európai Közösség és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodás módosításáról szóló 
	A külgazdasági és külügyminiszter 15/2022. (IV. 21.) KKM közleménye 
a Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2021. évi CVIII. törvény

	III.	Közlemények
	A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közleménye 
a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról
	A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közleménye 
a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról
	A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye 
elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
	A Legfőbb Ügyészség közleménye elismerés adományozásáról
	A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye 
a 2022. május 1-je és május 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról
	A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság 1/2022. (IV. 12.) KKB határozata 
a 2022 tavaszán várható ár- és belvízi helyzetről szóló tájékoztató elfogadásáról
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