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I. Utasítások

A technológiai és ipari miniszter 3/2022. (VIII. 18.) TIM utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 22.  § (1)  bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva 
a következő utasítást adom ki:

1. §  A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 221.  § (2)  bekezdése alapján 
2022.  szeptember 1. napjától 2024. augusztus 31. napjáig Horváth Lászlót a  villamos energia ellátásbiztonságáért 
felelős miniszteri biztossá nevezem ki.

2. § (1) A miniszteri biztos az 1. § szerinti feladatkörében
a) koordinálja az  MVM Mátra Energia Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Mátrai Erőmű) 

lignit villamos energia termelésének fokozását, működésének optimalizálását,
b) közreműködik a Mátrai Erőműhöz kapcsolódó komplex térségfejlesztési program kidolgozásában,
c) felméri, elemzi a  Mátrai Erőmű működéséhez kapcsolódó térségi, munkaerőpiaci, gazdasági, társadalmi 

folyamatokat a régióban,
d) részt vesz a  feladatkörébe tartozó jogszabálytervezetek előkészítésében, előkészíti és végrehajtja a  vezetői 

döntéseket, összehangolja az  abban közreműködő szervezeti egységek munkáját, ellenőrzi a  kiadott 
feladatok végrehajtását.

 (2) A  miniszteri biztos tevékenységét a  Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságával, valamint a  feladatköre 
szerint illetékes politikai és szakmai felsővezetőkkel szoros együttműködésben végzi.

3. §  A miniszteri biztos tevékenységét – az  energetikáért felelős államtitkár útján – a  technológiai és ipari miniszter 
irányítja.

4. §  A miniszteri biztos tevékenységéért a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és 
az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38.  § (9)  bekezdése szerint havi bruttó 520  000 forint 
összegű díjazásra és az állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet 3. §-ában meghatározott 
juttatásokra jogosult.

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

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

  Dr. Palkovics László s. k.,
  technológiai és ipari miniszter
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A technológiai és ipari miniszter 4/2022. (VIII. 18.) TIM utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 22.  § (1)  bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva 
a következő utasítást adom ki:

1. §  A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 221.  § (2)  bekezdése alapján 
2022. szeptember 1. napjától 2024. augusztus 31. napjáig Riz Gábort a hazai lignittermelés növeléséért, a villamos 
energia ellátásbiztonságáért, valamint a lakossági fűtési célú energiaellátás biztonságáért felelős miniszteri biztossá 
nevezem ki.

2. § (1) A miniszteri biztos az 1. § szerinti feladatkörében
a) felméri, elemzi a  barnakőszén- és lignittermelés növeléséhez szükséges beruházásokat, valamint azok 

költségigényét,
b) koordinálja a barnakőszén- és lignittermelés növekedésének biztosítását,
c) felméri, elemzi a  barnakőszén- és lignittermelés fokozásához szükséges munkaerőigényt, a  munkaerő 

szakképzettségének helyzetét, különös tekintettel a  munkaerő-mobilizáció, valamint a  szervezeti és 
infrastrukturális lehetőségeire,

d) részt vesz a  feladatkörébe tartozó jogszabálytervezetek előkészítésében, előkészíti és végrehajtja a  vezetői 
döntéseket, összehangolja az  abban közreműködő szervezeti egységek munkáját, ellenőrzi a  kiadott 
feladatok végrehajtását.

 (2) A  miniszteri biztos tevékenységét a  Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságával, valamint a  feladatköre 
szerint illetékes politikai és szakmai felsővezetőkkel szoros együttműködésben végzi.

3. §  A miniszteri biztos tevékenységét – az  energetikáért felelős államtitkár útján – a  technológiai és ipari miniszter 
irányítja.

4. §  A miniszteri biztos tevékenységéért a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és 
az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38.  § (9)  bekezdése szerint havi bruttó 520 000 forint 
összegű díjazásra és az állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet 3. §-ában meghatározott 
juttatásokra jogosult.

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

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

7. §  Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 12/2021. (III. 3.) ITM utasítás.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  technológiai és ipari miniszter
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A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 20/2022. (VIII. 18.) BVOP utasítása  
a szabadságvesztés büntetés végrehajtásának megkezdésére történő felhívással kapcsolatos feladatokról 
szóló 46/2020. (IX. 14.) BVOP utasítás módosításáról

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

 1. A szabadságvesztés büntetés végrehajtásának megkezdésére történő felhívással kapcsolatos feladatokról szóló 
46/2020. (IX. 14.) BVOP utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 31. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„31. Ha a bv. intézet a szabadságvesztési jegyzék (a továbbiakban: Szv. jegyzék) ellenőrzése során megállapítja, hogy 
az  elítélt bármely jogcímen más bv. intézetben tartózkodik, soron kívül felveszi a  kapcsolatot a  fogva tartó 
bv.  intézettel. A  fogva tartó bv. intézet egyeztetést követően köteles a  bírói értesítőt az  illetékes bv. csoporttól 
haladéktalanul megkérni.”

 2. Az Utasítás 32. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„32. Amennyiben az  elítélt a  jelentkezési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a  Főosztály a  Bv. tv. 86.  § 
(3)  bekezdésében foglaltaknak megfelelően a  sikeresen kézbesített felhívás szerint területileg illetékes rendőri 
szervet határozat kiadásával keresi meg az  elítélt elővezetése céljából. Az  elővezetés helyéül a  sikeres kézbesítés 
szerinti lakó- vagy tartózkodási hely alapján területileg illetékes megyei (fővárosi) bv. intézetet kell megjelölni, ettől 
eltérni csak különösen indokolt esetben lehet.”

 3. Az Utasítás 35. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„35. Amennyiben 30 munkanapon belül nem érkezik be az  illetékes rendőri szerv írásos értesítése az  elővezetés 
megkísérléséről, úgy a Főosztály rövid úton egyeztetést kezdeményez az iratok beszerzése érdekében.”

 4. Az Utasítás 46. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„46. A  bv. intézet a  20.  pont alapján kiadott összesítőn szereplő adatokat a  nyilvántartás Szv. jegyzékével 
összehasonlítja, és eltérés esetén a  Főosztállyal egyeztetést végez. Amennyiben rögzítés szükséges, úgy a „BVOP” 
megjelölést kell alkalmazni (például: Szv.1203/2015/BVOP) annak érdekében, hogy az  a  későbbiekben 
a  bv.  csoportok által kiadott felhívásoktól megkülönböztethető legyen. A  bv. intézet köteles az  Szv. jegyzéket 
folyamatosan ellenőrizni, napra készen tartani.”

 5. Hatályát veszti az Utasítás
a) 30. pontja,
b) 34. pontja,
c) 59. pontja,
d) 1. melléklete,
e) 2. melléklete,
f ) 3. melléklete.

 6. 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 27/2022. (VIII. 18.) ORFK utasítása  
a szerződéses határvadász jogviszony létrehozásával összefüggésben egyes ORFK utasítások 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 a  szerződéses határvadász jogviszony létrehozásával 
összefüggésben egyes ORFK utasítások módosítására kiadom az alábbi utasítást:

1. A Magyar Köztársaság Rendőrségének Alaki Szabályzata kiadásáról szóló  
8/1999. (III. 8.) ORFK utasítás módosítása

 1. A Magyar Köztársaság Rendőrségének Alaki Szabályzata kiadásáról szóló 8/1999. (III.  8.) ORFK utasítás 
(a továbbiakban: 8/1999. ORFK utasítás) 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Az Utasítás hatálya a Rendőrség hivatásos állományára és a szerződéses határvadász állományára terjed ki, azzal, 
hogy rendőrön szerződéses határvadászt is érteni kell.”

 2. A 8/1999. ORFK utasítás
a) I. fejezetét megelőző bekezdésében a „hivatásos állománya” szövegrész helyébe a „hivatásos állománya és 

szerződéses határvadász állománya” szöveg;
b) IV. fejezet 64.  pontjában az „alkalmazottak és hivatásos” szövegrész helyébe az „alkalmazottak, a  hivatásos 

és a szerződéses határvadász” szöveg;
c) VII. fejezet 125. pontjában a „hivatásos” szövegrész helyébe a „hivatásos és a szerződéses határvadász” szöveg
lép.

2. A Rendőrség internetes honlapja és intranet-hálózata működtetéséről, valamint az internet 
rendőrségi igénybevételének szabályairól szóló 3/2006. (II. 23.) ORFK utasítás módosítása

 3. A Rendőrség internetes honlapja és intranet-hálózata működtetéséről, valamint az  internet rendőrségi 
igénybevételének szabályairól szóló 3/2006. (II. 23.) ORFK utasítás 18. pont b) alpontjában a „hivatásos” szövegrész 
helyébe a „hivatásos és a szerződéses határvadász” szöveg lép.

3. A Rendőrség Normaalkotási Szabályzatáról szóló 23/2006. (XII. 29.) ORFK utasítás módosítása

 4. A Rendőrség Normaalkotási Szabályzatáról szóló 23/2006. (XII. 29.) ORFK utasítás 46. és 71. pontjában a „hivatásos,” 
szövegrész helyébe a „hivatásos, a szerződéses határvadász és a” szöveg lép.

4. Az Országos Rendőr-főkapitányság telekommunikációs eszközökkel történő ellátásának rendjéről, 
valamint a távközlési szolgáltatások igénybevételének szabályairól szóló  
23/2007. (OT 16.) ORFK utasítás módosítása

 5. Az Országos Rendőr-főkapitányság telekommunikációs eszközökkel történő ellátásának rendjéről, valamint 
a távközlési szolgáltatások igénybevételének szabályairól szóló 23/2007. (OT 16.) ORFK utasítás
a) 2. pontjában a „hivatásos,” szövegrész helyébe a „hivatásos, szerződéses határvadász és” szöveg;
b) 23.  pontjában a „hivatásos szolgálati, rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszony” szövegrész helyébe 

a „hivatásos szolgálati, a szerződéses határvadász és a rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszony” szöveg
lép.

5. A Rendőrség személyi állománya lövedékálló védőmellényének használatáról szóló  
34/2008. (OT 18.) ORFK utasítás módosítása

 6. A Rendőrség személyi állománya lövedékálló védőmellényének használatáról szóló 34/2008. (OT 18.) ORFK utasítás
a) 3.  pontjában a „rendőri állományt” szövegrész helyébe a „rendőri és a  szerződéses határvadász állományt 

(a továbbiakban együtt: rendőri állomány)” szöveg;
b) 8. pontjában a „rendőr” szövegrész helyébe a „rendőr és a szerződéses határvadász (a továbbiakban együtt: 

rendőr)” szöveg;
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c) 12.  pont a)  alpontjában a „rendőri intézkedés” szövegrész helyébe a „rendőri intézkedés és a  szerződéses 
határvadász intézkedése (a továbbiakban együtt: rendőri intézkedés)” szöveg;

d) 13. pontjában a „rendőri” szövegrész helyébe a „rendőri és a szerződéses határvadász” szöveg
lép.

6. A Rendőrség szervei hivatásos, kormánytisztviselői, közalkalmazotti állománya és 
a nyugállományba vonulók igazolványának, valamint a hivatásos állomány szolgálati azonosító 
jelvényének és hímzett azonosítójának kiadásáról és nyilvántartásának rendjéről szóló  
5/2009. (OT 3.) ORFK utasítás módosítása

 7. A Rendőrség szervei hivatásos, kormánytisztviselői, közalkalmazotti állománya és a  nyugállományba vonulók 
igazolványának, valamint a  hivatásos állomány szolgálati azonosító jelvényének és hímzett azonosítójának 
kiadásáról és nyilvántartásának rendjéről szóló 5/2009. (OT 3.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 5/2009. ORFK utasítás) 
a következő 51/A. ponttal egészül ki:
„51/A. A jelvényeket le kell adni a munkáltató irányítása alá tartozó humánigazgatási szolgálatnak, ha a szerződéses 
határvadász állomány tagjának szerződéses jogviszonya megszűnik, vagy azt megszüntetik.”

 8. Az 5/2009. ORFK utasítás
a) 2. pontjában a „hivatásos,” szövegrész helyébe a „hivatásos, a szerződéses határvadász és a” szöveg;
b) 26. pont a) alpontjában a „hivatásos és” szövegrész helyébe a „hivatásos, a szerződéses határvadász és a” szöveg;
c) 39., 43–44., 54., 57.  pontjában a „hivatásos” szövegrész helyébe a „hivatásos és a  szerződéses határvadász” 

szöveg;
d) 52. és 55. pontjában a „hivatásos” szövegrészek helyébe a „hivatásos és a szerződéses határvadász” szöveg
lép.

7. A Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer egységes 
és kötelező használatáról, jogosultsági rendjéről, az adatvédelem, valamint a rendszerfejlesztés 
előírásairól szóló 18/2011. (IX. 23.) ORFK utasítás módosítása

 9. A Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer egységes és kötelező 
használatáról, jogosultsági rendjéről, az adatvédelem, valamint a rendszerfejlesztés előírásairól szóló 18/2011. (IX. 23.) 
ORFK utasítás
a) 42.  pont c)  alpontjában, 43. és 61.  pontjában a  „rendőri” szövegrész helyébe a  „rendőri és szerződéses 

határvadász” szöveg;
b) 85.  pontjában a  „hivatásos szolgálati jogviszony,” szövegrész helyébe a  „hivatásos szolgálati jogviszony, 

a szerződéses határvadász jogviszony,” szöveg
lép.

8. A fegyelemkezelő adatállománnyal kapcsolatos feladatokról szóló 11/2013. (III. 29.) ORFK utasítás 
módosítása

 10. A fegyelemkezelő adatállománnyal kapcsolatos feladatokról szóló 11/2013. (III. 29.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 
11/2013. ORFK utasítás) 2. pontja a következő c) alponttal egészül ki:
(Az utasítás alkalmazásában fegyelemkezelő adatállomány a  személyes és a  bűnügyi személyes adatokból, valamint 
a statisztikai adatokból álló adatok összessége, amely magában foglalja:)
„c) a szerződéses határvadász állomány esetében a  fegyelmi eljárással, a  munkahelyen vagy a  munkavégzéssel 
összefüggésben elkövetett szabálysértés miatti szabálysértési eljárással, a  méltatlansági eljárással, valamint 
a büntetőeljárással kapcsolatos statisztikai adatokat;”

 11. A 11/2013. ORFK utasítás 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 12. A 11/2013. ORFK utasítás 1.  mellékletében a  „hivatásos, illetve” szövegrész helyébe a  „hivatásos, a  szerződéses 

határvadász, valamint” szöveg lép.
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9. A szolgálati lőfegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és pirotechnikai eszközök tárolásának és 
biztonsági követelményeinek meghatározásáról, a lőfegyverek, lőszerek és fegyverzeti tartozékok 
kezelésének, nyilvántartásának, őrzésének és ellenőrzésének szabályozásáról szóló  
13/2013. (IV. 11.) ORFK utasítás módosítása

 13. A szolgálati lőfegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és pirotechnikai eszközök tárolásának és biztonsági 
követelményeinek meghatározásáról, a  lőfegyverek, lőszerek és fegyverzeti tartozékok kezelésének, 
nyilvántartásának, őrzésének és ellenőrzésének szabályozásáról szóló 13/2013. (IV. 11.) ORFK utasítás 
(a továbbiakban: 13/2013. ORFK utasítás) 34. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„34. Rendőrségi objektumon kívüli – ideiglenes fegyvertároló helyen történő – csoportos tárolás esetén, elsősorban 
biztonságos kőépületben vagy fémszerkezetű konténerben folyamatos élőerővel biztosított helyiségben kell 
tárolóhelyet kijelölni. Ha kőépület vagy fémszerkezetű konténer nem áll rendelkezésre, akkor a  tárolást külön 
fegyversátorban vagy szolgálati gépkocsiban kell megoldani. A  kőépületet vagy a  fémszerkezetű konténert, 
a fegyversátrat vagy a fegyvertárolásra kijelölt szolgálati gépjárművet folyamatosan, legalább két fő fegyveres őrrel 
kell őriztetni.”

 14. A 13/2013. ORFK utasítás
a) 28., 44. és 65. pontjában a „fegyveres” szövegrész helyébe a „szerződéses határvadász és a fegyveres” szöveg;
b) 35. pontjában a „rendőri és fegyveres” szövegrész helyébe a „rendőri, szerződéses határvadász és fegyveres” 

szöveg;
c) 49.  pontjában a „rendőrök és a  fegyveres” szövegrész helyébe a „rendőrök, a  szerződéses határvadászok és 

a fegyveres” szöveg;
d) 62.  pontjában a  „rendőr és a  fegyveres” szövegrész helyébe a  „rendőr, a  szerződéses határvadász és 

a fegyveres” szöveg;
e) 68. és 114. pontjában a „rendőr” szövegrész helyébe a „rendőr és a szerződéses határvadász” szöveg;
f ) 77.  pontjában a  „hivatásos állományú” szövegrész helyébe a  „hivatásos állományú vagy szerződéses 

határvadász” szöveg;
g) 79. pontjában a „rendőr” szövegrész helyébe a „rendőr vagy szerződéses határvadász” szöveg;
h) 92. pontjában a „rendőrnek” szövegrész helyébe a „rendőrnek vagy szerződéses határvadásznak” szöveg;
i) 98–99., 106. és 108. pontjában a „rendőr” szövegrész helyébe a „rendőr, a szerződéses határvadász” szöveg;
j) 106. pontjában a „rendőrrel” szövegrész helyébe a „rendőrrel, a szerződéses határvadásszal” szöveg
lép.

10. A rendőri korrupciós cselekmények megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatos feladatokról 
szóló 20/2013. (V. 17.) ORFK utasítás módosítása

 15. A rendőri korrupciós cselekmények megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatos feladatokról szóló 20/2013. (V. 17.) 
ORFK utasítás
a) 7. pontjában a „rendőri intézkedés” szövegrész helyébe a „rendőri intézkedés vagy a szerződéses határvadász 

intézkedése (a továbbiakban együtt: rendőri intézkedés)” szöveg;
b) 30/A. és 30/B. pontjában a „tagja” szövegrész helyébe a „tagja és a szerződéses határvadász” szöveg
lép.

11. A körözési nyilvántartási rendszerrel és a körözési eljárással kapcsolatos rendőrségi feladatokról 
szóló 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás módosítása

 16. A körözési nyilvántartási rendszerrel és a  körözési eljárással kapcsolatos rendőrségi feladatokról szóló 
54/2013.  (XII.  21.) ORFK utasítás 18.  pontjában a  „hivatásos” szövegrész helyébe a  „hivatásos vagy szerződéses 
határvadász” szöveg lép.
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12. Az egyes eseményekkel kapcsolatos parancsnoki kivizsgálások szempontrendszeréről és jelentési 
rendjéről szóló 58/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás módosítása

 17. Az egyes eseményekkel kapcsolatos parancsnoki kivizsgálások szempontrendszeréről és jelentési rendjéről szóló 
58/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás
a) 3. pontjában a „rendőr” szövegrész helyébe a „rendőr vagy a szerződéses határvadász (a továbbiakban együtt: 

rendőr)” szöveg;
b) 10.  pont f )  alpontjában a  „rendőri intézkedésről” szövegrész helyébe a  „rendőr vagy a  szerződéses 

határvadász intézkedéséről (a továbbiakban együtt: rendőri intézkedés)” szöveg
lép.

13. A hivatásos állomány tagjainak szolgálatteljesítési idejéről és a szolgálati időrendszerekről szóló 
10/2015. (VII. 6.) ORFK utasítás módosítása

 18. A hivatásos állomány tagjainak szolgálatteljesítési idejéről és a  szolgálati időrendszerekről szóló 10/2015. (VII. 6.) 
ORFK utasítás a következő 1/A. ponttal egészül ki:
„1/A. A szerződéses határvadászra az I–III. fejezetet és a 14–15. pontot kell alkalmazni, azzal, hogy
a) a 4. ponttól eltérően a vezényléses szolgálati időrendszerben foglalkoztatott szerződéses határvadász négyhavi 
időkeretben teljesít szolgálatot;
b) a 10–11.  pont esetén egészségügyi szabadságon a  szerződéses határvadász betegszabadságát, a  hivatásos 
állomány tagján a szerződéses határvadászt kell érteni.”

14. A Rendőrségi Igazgatási Központ épületébe történő be- és kiléptetés szabályairól, a belső rend 
és biztonság fenntartásáról szóló 21/2015. (IX. 18.) ORFK utasítás módosítása

 19. A Rendőrségi Igazgatási Központ épületébe történő be- és kiléptetés szabályairól, a  belső rend és biztonság 
fenntartásáról szóló 21/2015. (IX. 18.) ORFK 113.  pontjában a  „hivatásos és” szövegrész helyébe a  „hivatásos, 
szerződéses határvadász és” szöveg lép.

15. A Határforgalom-ellenőrzési Szabályzatról szóló 24/2015. (X. 15.) ORFK utasítás módosítása

 20. A Határforgalom-ellenőrzési Szabályzatról szóló 24/2015. (X. 15.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 24/2015. 
ORFK utasítás) 14. alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:
„14. A forgalomirányító (forgalmi rendfenntartó)”

 21. A 24/2015. ORFK utasítás
a) 22., 50., 53., 56.  pontjában és 197.  pont nyitó szövegrészében a  „rendőr” szövegrész helyébe a  „rendőr, 

szerződéses határvadász és határrendészeti feladatot támogató fegyveres biztonsági őr” szöveg;
b) 31.  pont d)  alpontjában, 53–55.  pontjában a  „forgalomirányító” szövegrész helyébe a  „forgalomirányító 

(forgalmi rendfenntartó)” szöveg;
c) 202. pontjában a „rendőrök” szövegrész helyébe a „rendőrök, szerződéses határvadászok és határrendészeti 

feladatot támogató fegyveres biztonsági őrök” szöveg;
d) 214. pontjában a „rendőr” szövegrész helyébe a „rendőr és a szerződéses határvadász” szöveg
lép.

16. A Járőr- és Őrszolgálati Szabályzatról szóló 13/2017. (III. 24.) ORFK utasítás módosítása

 22. A Járőr- és Őrszolgálati Szabályzatról szóló 13/2017. (III. 24.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 13/2017. ORFK utasítás) 
4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. A  járőr állománya – annak erejétől függően – a  járőrszolgálat teljesítése során parancsnokként és  
járőrtárs(ak)ként kijelölt rendőr(ök)ből és szerződéses határvadász(ok)ból áll.”
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 23. A 13/2017. ORFK utasítás
a) 1. pontjában a „hivatásos” szövegrész helyébe a „hivatásos és szerződéses határvadász” szöveg;
b) 3. pont b) és d) alpontjában, 7., 9., 13. pontjában, 20. és 21. pont nyitó szövegrészében, 22–23., 25., 27., 30., 

35.  pontjában, 38., 49. és 79.  pont nyitó szövegrészében, 80., 91., 95., 102., 111., 133.  pontjában, 175.  pont 
j)  alpontjában, valamint 210.  pontjában a  „rendőr” szövegrész helyébe a  „rendőr vagy szerződéses 
határvadász” szöveg;

c) 5.  pont nyitó szövegrészében a „rendőrök” szövegrész helyébe a „rendőrök és szerződéses határvadászok” 
szöveg;

d) 20. pont c) alpontjában, 157. pont p) alpontjában, 186. pont a) és d) alpontjában, 189. pont a) alpontjában 
a  „rendőri intézkedések” szövegrész helyébe az „a rendőri intézkedések és a  szerződéses határvadász 
intézkedései” szöveg;

e) 21. pont e) alpontjában, 43. pont a) alpontjában, 44. pontjában, 79. pont a) alpontjában a „rendőri intézkedés” 
szövegrész helyébe az „a rendőri intézkedés és a szerződéses határvadász intézkedése” szöveg;

f ) 24. pontjában a „rendőrtől” szövegrész helyébe a „rendőrtől vagy szerződéses határvadásztól” szöveg;
g) 25. pontjában a „rendőrt” szövegrész helyébe a „rendőrt vagy szerződéses határvadászt” szöveg;
h) 28.  pontjában a „rendőre” szövegrész helyébe a „rendőre vagy szerződéses határvadásza” szöveg, valamint 

a „kijelölt rendőr” szövegrész helyébe a „kijelölt rendőr vagy szerződéses határvadász” szöveg;
i) 36. és 115. pontjában a „rendőr” szövegrészek helyébe a „rendőr vagy szerződéses határvadász” szöveg;
j) 37. pontjában a „rendőröket” szövegrész helyébe a „rendőröket vagy szerződéses határvadászokat” szöveg;
k) 86.  pont nyitó szövegrészében a „rendőrre” szövegrész helyébe a „rendőrre és szerződéses határvadászra” 

szöveg;
l) 134. pontjában a „rendőri ellenőrzése” szövegrész helyébe az „ellenőrzése” szöveg;
m) 135. pontjában a „rendőri ellenőrzésére” szövegrész helyébe az „ellenőrzésére” szöveg;
n) 160. pont h) alpontjában, 163. és 181. pontjában a „rendőri” szövegrész helyébe a „rendőrségi” szöveg;
o) 172. pontjában a „rendőröket” szövegrész helyébe a „rendőröket, szerződéses határvadászokat” szöveg;
p) 218. pontjában a „rendőr” szövegrész helyébe a „rendőr, szerződéses határvadász” szöveg
lép.

17. A gazdálkodási szabályzatról szóló 7/2018. (II. 28.) ORFK utasítás módosítása

 24. A gazdálkodási szabályzatról szóló 7/2018. (II. 28.) ORFK utasítás
a) 120. és 125. pontjában a „hivatásos” szövegrész helyébe a „hivatásos és a szerződéses határvadász” szöveg;
b) 155. pont a) alpontjában a „hivatásos,” szövegrész helyébe a „hivatásos, szerződéses határvadász,” szöveg;
c) 186. pont a) alpontjában a „hivatásos és” szövegrész helyébe a „hivatásos, szerződéses határvadász és” szöveg
lép.

18. A Rendőrség Védőoltási Szabályzatáról szóló 12/2018. (V. 4.) ORFK utasítás módosítása

 25. A Rendőrség Védőoltási Szabályzatáról szóló 12/2018. (V. 4.) ORFK utasítás 1.  melléklete a  2.  melléket szerint 
módosul.

19. Az illegális migrációval összefüggő jogsértések kezelésével kapcsolatos rendőri feladatok 
végrehajtásáról szóló 36/2018. (VI. 27.) ORFK utasítás módosítása

 26. Az illegális migrációval összefüggő jogsértések kezelésével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról szóló 
36/2018. (VI. 27.) ORFK utasítás 43.  pont nyitó szövegrészében a  „rendőri” szövegrész helyébe a  „rendőri és 
a szerződéses határvadász” szöveg lép.
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20. Az Öltözködési Szabályzatról szóló 43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasítás módosítása

 27. Az Öltözködési Szabályzatról szóló 43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 43/2018. ORFK utasítás) 
a következő 11/B. alcímmel egészül ki:
„11/B. A szerződéses határvadászokra vonatkozó szabályok
55/M. A  szerződéses határvadász (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: jogosult) jogviszonyát létrehozó 
szerződésében meg kell határozni:
a) az egyenruházati ellátásra való jogosultságát, a jogosultság megszűnésének eseteit;
b) azt, hogy egyenruházatát csak feladatai ellátása során, illetve munkába utazás vagy a  munkából történő 
hazautazás céljából a lakóhelye és a feladatellátási helye közötti legrövidebb útvonalon viselheti, egyéb esetekben 
viselése tilos;
c) azt, hogy az  egyenruházatot jogosultsága megszűnésekor, vagy ha az  egyenruházatának cseréje szükséges 
– kártérítési felelőssége mellett –, le kell adnia.
55/N. A  jogosult részére a  BM rendeletben meghatározott, megfelelő méretű ruházati cikkeket a  költségvetési 
szervek térítésmentesen, visszaszolgáltatási kötelezettséggel, jegyzék alapján biztosítják.
55/O. Az  egyenruházat viselési idejének számítása a  tényleges ellátás napjától veszi kezdetét. A  kiadott 
egyenruházat értékét új (I. értékcsoportú) állapotban 100%-ban, míg a  viselési idő utolsó napján és azt követően 
a termék tárgyévi árjegyzékben feltüntetett árának 20%-ában kell megállapítani.
55/P. Az egyenruházattal történő ellátást a költségvetési szerv a tényleges szükséglet alapján évente tervezi.
55/Q. Amennyiben a  költségvetési szerv ruházati szakszolgálata a  jogosultság megszűnése miatt leadott 
egyenruházatot – egészségügyi szempontokra is figyelemmel, így különösen megfelelő tisztítás és fertőtlenítés 
után – rendeltetésszerű használatra alkalmasnak minősíti, azt a  viselési idő arányos csökkentésével az  állomány 
ellátására fel kell használni.
55/R. Ha az egyenruházat az eszmei viselési időn túl javíthatatlanul elhasználódott,
a) a jogosult parancsnoki záradékkal ellátott szolgálati jegyen jelenti azt a szolgálati helye szerint illetékes ruházati 
szakszolgálatnak, egyben az elhasználódott ruházatot leadja;
b) a ruházati szakszolgálat az egyenruházat pótlását saját raktári készlete terhére biztosítja.
55/S. Amennyiben a  lejárt viselési idejű egyenruházattal a  jogosult nem tud elszámolni, úgy vele szemben 
kártérítési eljárást kell lefolytatni, és a kárösszeget a termék tárgyévi árjegyzékben feltüntetett árának 20%-ában kell 
megállapítani.
55/T. Amennyiben az utánpótlás igénye – az egyenruházat a szolgálat ellátásával össze nem függő elhasználódása, 
elvesztése miatt – a  viselési idő lejárta előtt merül fel, a  jogosulttal szemben kártérítési eljárást kell lefolytatni, 
és  a  kár mértékét a  termék tárgyévi árjegyzékben szereplő ára és a  viselési időből még hátralévő idő arányában 
– a 20%-os érték figyelembevételével – kell megállapítani.
55/U. Ha az  elhasználódás a  szolgálat ellátásával összefüggésben történt, és a  kár bekövetkeztében a  jogosult 
felelőssége állapítható meg, a  kárösszeg – a  termék tárgyévi árjegyzékben meghatározott értékét alapul véve – 
a viselési időből már eltelt időszak arányában a költségvetési szervet, a többi – a 20%-os érték figyelembevételével – 
a jogosultat terheli.
55/V. Amennyiben a  viselési idő már lejárt, a  kár mértékét a  termékek tárgyévi árjegyzékben feltüntetett árának 
20%-ában kell megállapítani.
55/W. Az  egyenruházatot mindaddig viselni kell, amíg azt a  ruházati szakszolgálat rendeltetésszerű használatra 
alkalmasnak találja.
55/X. Az ellátás helyzetéről a költségvetési szerv ruházati szakszolgálata naprakész nyilvántartást vezet.
55/Y. A szerződéses határvadász egyenruházati öltözködési változatait a 4/B. melléklet tartalmazza.
55/Z. A szerződéses határvadász egyenruházatának viselési időszakai:
a) nyári időszak: június 1-jétől szeptember 15-ig;
b) átmeneti időszak: március 16-tól május 31-ig és szeptember 16-tól november 30-ig;
c) téli időszak: december 1-jétől március 15-ig.”

 28. A 43/2018. ORFK utasítás a 3. melléklet szerinti 4/B. melléklettel egészül ki.
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21. A Járműkövető Rendszer működéséről szóló 8/2022. (II. 26.) ORFK utasítás módosítása

 29. A Járműkövető Rendszer működéséről szóló 8/2022. (II. 26.) ORFK utasítás 1.  pont a)  alpontjában a  „hivatásos 
szolgálati jogviszonyban” szövegrész helyébe a  „hivatásos szolgálati jogviszonyban, szerződéses határvadász 
jogviszonyban,” szöveg lép.

22. Záró rendelkezések

 30. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
 31. Ez az utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

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

1. melléklet a 27/2022. (VIII. 18.) ORFK utasításhoz

A 11/2013. ORFK utasítás 2. melléklete a következő A2. alcímmel egészül ki:

„A2. Szerződéses határvadász állomány

I. Jogsértések megoszlása:

Jogsértések …… év 

Bűncselekmények 

Fegyelemsértések 

Szabálysértések 

Méltatlanság 

Összesen: 

II. Jogsértések száma az elkövetők rendfokozata szerint:

Rendfokozat …… év 

Őrvezető 

Tizedes 

Szakaszvezető 

III. Jogsértések megoszlása az elkövetők beosztása szerint:

Beosztás …… év 

Beosztott 

IV. Szolgálati tagozódásra lebontva:

Szolgálati ágak, szolgálatok, szakszolgálatok …… év 

Szerződéses határvadász 
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V. A jogsértések megoszlása az elkövetők szolgálati ideje szerint:

Szolgálati idő …… év 

–5 

6–10 

11–15 

16–20 

21–25 

26–30 

31–35 

36– 

VI. A jogsértések megoszlása az elkövetők életkora szerint:

Életkor …… év 

–25 

26–30 

31–35 

36–40 

41–45 

46–50 

51–55 

56– 

VII. A jogsértésekkel kapcsolatban indított eljárások megszüntetésére vonatkozó adatok:

…… év 

Összes indított eljárás 

Összes megszüntetett eljárás 

Megszüntetések aránya %

VIII. Jogsértések megoszlása elkövetést elősegítő okok szerint:

Elősegítő okok …… év

Szakmai ismeret hiánya 

Figyelmetlenség, hanyagság 

Jogosultságok, lehetőségek elvtelen kihasználása 

Utasítás, parancs hanyag teljesítése 

Parancsnoki ellenőrzés hiánya 

Anyagi haszonszerzés 

Vélt vagy valódi sérelem 

Rendezetlen családi élet, antiszociális életvezetés 

Forgalmi, időjárási, látási vagy útviszonyok helytelen értékelése 

Felelősségre vonástól való félelem 

Hirtelen felindultság 

Ittas vagy bódult állapot 

Egyéb ok 

Nem volt megállapítható (eljárás megszüntetésénél, felmentésnél) 
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IX. Büntetőeljárás során elbírált bűncselekmények megoszlása:

Bűncselekmények …… év

Személy elleni bűncselekmények [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 
(a továbbiakban: új Btk.) szerint: Az élet, a testi épség és az egészség elleni 
bűncselekmények] 

Közlekedési bűncselekmények 

Hivatali bűncselekmények 

A közélet tisztasága elleni bűncselekmények (az új Btk. szerint: Korrupciós 
bűncselekmények) 

Közbizalom elleni bűncselekmények 

Vagyon elleni bűncselekmények (az új Btk. szerint: Vagyon elleni erőszakos 
bűncselekmények; Vagyon elleni bűncselekmények) 

Egyéb 

Összesen: 

X. Elbírált szabálysértések megoszlása:

Szabálysértések …… év 

Szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések   

Az emberi méltóság, a személyi szabadság és a közrend elleni szabálysértések   

Pénzügyi és kereskedelmi szabálysértések   

Kiemelt közlekedési szabálysértések   

Közlekedéssel kapcsolatos egyéb szabálysértések   

Egyéb szabálysértések   

XI. Elbírált fegyelemsértések megoszlása:

Fegyelemsértések …… év 

Általános magatartási szabályok megsértése 

Ellenőrzés elmulasztása vagy hanyag teljesítése 

Elöljárói kötelezettség megszegése 

Határrendészeti szabályok megszegése 

Informatikai szabályok megszegése 

Internethasználat szabályainak megszegése 

Iratkezelési szabályok megszegése 

Jelentési kötelezettség megszegése 

Jogosultságokkal, lehetőségekkel való visszaélés 

Késés 

Operatív szabályok megsértése 

Szakszerűtlen, hanyag munkavégzés 

Szakszerűtlen intézkedés 

Szolgálatba lépés szabályainak megsértése 

Szolgálati jármű használati szabályainak megszegése 

Szolgálati lőfegyverrel kapcsolatos szabályok megszegése 

Szolgálati (munkáltatói) igazolvánnyal kapcsolatos szabályok megszegése 

Tiszteletlen magatartás 

Adatvédelmi szabályok megszegése 

Egyéb fegyelemsértés 
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XII. Büntetőjogi szankciók megoszlása:

Büntetőjogi szankciók (büntetések, valamint intézkedések) …… év

Szabadságvesztés 

Pénzbüntetés 

Szolgálati viszony megszüntetése 

Lefokozás 

Próbára bocsátás 

Megrovás 

Egyéb szankció 
 
XIII. Fegyelmi szankciók megoszlása:

 Fegyelmi szankciók …… év

Figyelmeztetés 

Feddés 

Megrovás 

Pénzbírság 

Szerződéses jogviszony megszüntetése 

XIV. Méltatlanná válás:

…… év 

Méltatlanná vált   

Méltatlanságot nem állapítottak meg   

Összesen:   
”

2. melléklet a 27/2022. (VIII. 18.) ORFK utasításhoz

A 12/2018. ORFK utasítás 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 60. sorral egészül ki: 

 
[Szolgálati beosztás/

Munkakör

Hepatitis A elleni 

védőoltás

Hepatitis B elleni 

védőoltás

Kullancs- 

encephalitis elleni 

védőoltás

Diftéria elleni 

védőoltás 

(40 év felett)

Tetanus elleni 

védőoltás  

(10 évente)

Hastífusz elleni 

védőoltás]

60. határvadászok + + + + +  
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3. melléklet a 27/2022. (VIII. 18.) ORFK utasításhoz
„4/B. melléklet a 43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasításhoz

A szerződéses határvadász gyakorló öltözetének változatai

 a) nyáron:

1. változat:
a) hímzett szövetsapka (pilotka), fenyőzöld;
b) gyakorló póló Határvadász felirattal;
c) 10M e. r. gyakorló nadrág;
d) 12M e. r. taktikai öv készlet;
e) 14M e. r. gyakorló bakancs;
f ) hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés, fenyőzöld;
g) karjelvény;
h) hímzett névkitűző;
i) szolgálati azonosító jelvény.

2. változat: az 1. változattal egyezik meg, kiegészítve a 10M e. r. gyakorló zubbony, Határvadász felirattal termékkel.

Megengedett viselet:
a) a hímzett szövetsapka (pilotka), fenyőzöld helyett a sivatagi kalap;
b) az 1–2. változat esetén a 10M e. r. gyakorló nadrág helyett a 12M e. r. gyakorló nadrág, nyári termék;
c) a 2. változat esetén a 10M e. r. gyakorló zubbony, Határvadász felirattal helyett a 12M e. r. zubbony, nyári, 

Határvadász felirattal termék;
d) az 1–2. változat esetén a 14M e. r. gyakorló bakancs helyett a 12M e. r. gyakorló bakancs, nyári termék.

 b) átmeneti időszakban:

1. változat:
a) hímzett szövetsapka (pilotka), fenyőzöld;
b) 10M e. r. gyakorló zubbony, Határvadász felirattal;
c) gyakorló póló Határvadász felirattal;
d) 10M e. r. gyakorló nadrág;
e) 12M e. r. taktikai öv készlet;
f ) 14M e. r. gyakorló bakancs;
g) hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés, fenyőzöld;
h) karjelvény;
i) hímzett névkitűző;
j) szolgálati azonosító jelvény.

2. változat: az 1. változattal egyezik meg, kiegészítve téli inggel, téli alsóval.

3. változat: az 1–2. változattal egyezik meg, kiegészítve a 10M e. r. gyakorló dzseki, Határvadász felirattal termékkel.

Megengedett viselet:
a) az 1. változat esetén a 10M e. r. gyakorló nadrág helyett a 12M e. r. gyakorló nadrág, nyári termék;
b) a 1. változat esetén a 10M e. r. gyakorló zubbony, Határvadász felirattal helyett a 12M e. r. zubbony, nyári, 

Határvadász felirattal termék;
c) az 1. változat esetén a 14M e. r. gyakorló bakancs helyett a 12M e. r. gyakorló bakancs, nyári termék.
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 c) télen:

1. változat:
a) kötött sapka, fenyőzöld;
b) 10M e. r. gyakorló dzseki, Határvadász felirattal;
c) 10M e. r. gyakorló zubbony, Határvadász felirattal;
d) gyakorló póló Határvadász felirattal;
e) 10M e. r. gyakorló nadrág;
f ) 12M e. r. taktikai öv készlet;
g) 14M e. r. gyakorló bakancs;
h) bőrkesztyű, fekete;
i) hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés, fenyőzöld;
j) karjelvény;
k) hímzett névkitűző;
l) szolgálati azonosító jelvény.

2. változat: az 1. változattal egyezik meg, kiegészítve téli inggel, téli alsóval.

3. változat: az 1–2. változattal egyezik meg, kiegészítve a kötött sapka, fenyőzöld helyett hímzett szövetsapka 
(pilotka), fenyőzöld termékkel.

Megjegyzés:
a) Valamennyi viselési időszakban a 16M csapadék ellen védő kabát hímzett váll-lappal és 16M csapadék ellen 

védő nadrág viselhető.
b) A zubbony nyitott felső patenttal is viselhető.
c) A zubbonyt, a gyakorló pólót a nadrágba tűrve kell viselni.
d) Valamennyi változat kiegészül a jó láthatósági mellény, Határvadász felirattal termékkel, amelynek a viselése 

kötelező nappal és éjszaka közúti ellenőrzés, valamint közúton és közvetlenül az út mellett folytatott egyéb 
tevékenység során, bel- és külterületen egyaránt.

e) Valamennyi viselési időszakban gumicsizma vagy bevetési bakancs viselhető.”
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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. Apafi-Consulting Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhely: 4028 Debrecen, Apafi utca 42–44. fszt. 4.; cégjegyzékszám: 09-10-000606; adószám: 27972166-2-09)

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 27/C. § 
(4)  bekezdése alapján vezetett felszámolók névjegyzékéből (a továbbiakban: felszámolók névjegyzéke) 
az  Apafi-Consulting Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság alábbi adatai 
törlésre kerültek:

Vezető tisztségviselő:
Név: Pető Éva Mária

A felszámolók névjegyzékébe bejegyzésre kerültek:

Vezető tisztségviselő:
Név: Török Brigitta

A változásbejegyzés időpontja:
2022. július 25.

 2. AUDITINFO Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 1119 Budapest, Petzvál József utca 56.; cégjegyzékszám: 01-09-266648; adószám: 10870062-2-43)

A Cstv. 27/A. § (6a) bekezdése alapján vezetett hatósági nyilvántartásból (a továbbiakban: hatósági nyilvántartás) 
az AUDITINFO Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság alábbi adatai törlésre kerültek:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatott:
Elektronikus levelezési cím: vekassz ilvia @ au ditinf o . h u

A hatósági nyilvántartásba bejegyzésre kerültek:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatott:
Elektronikus levelezési cím: kinc se . ferenc @ a uditinfo . h u

A változásbejegyzés időpontja:
2022. június 29.
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 3. ARIADNÉ VÁLSÁGKEZELŐ Tanácsadó és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. I. em. 2/A.; cégjegyzékszám: 01-09-887338; adószám: 14065813-2-43)

A hatósági nyilvántartásból az ARIADNÉ VÁLSÁGKEZELŐ Tanácsadó és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 
alábbi adatai törlésre kerültek:

Vezető tisztségviselő:
Név: Csapó-Loksa Ágota

A hatósági nyilvántartásba bejegyzésre kerültek:

Vezető tisztségviselő:
Név: Gacsó János

A változásbejegyzés időpontja:
2022. július 20.

 4. CRAC-ORG Felszámoló és Csődmenedzselő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. földszint 1.; cégjegyzékszám: 01-10-045271; adószám: 13079961-2-41)

A felszámolók névjegyzékéből a CRAC-ORG Felszámoló és Csődmenedzselő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
alábbi adatai törlésre kerültek:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatott:
Elektronikus levelezési cím: sulyok .k risztian @ cracorg . h u

A felszámolók névjegyzékébe bejegyzésre kerültek:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatott:
Elektronikus levelezési cím: koz ari . richard . cracorg @ gm ail . c o m

A változásbejegyzés időpontja:
2022. július 12.

 5. Egono Üzletviteli Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 84/B A. ép. 1. em. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-380089; adószám: 27958566-2-41)

A felszámolók névjegyzékéből az Egono Üzletviteli Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság alábbi adatai törlésre 
kerültek:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatott:
Elektronikus levelezési cím: meszar os . sandor @ ego no . h u

A felszámolók névjegyzékébe bejegyzésre kerültek:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatott:
Elektronikus levelezési cím: balog h . ildi ko @ egono . h u

A változásbejegyzés időpontja:
2022. július 20.
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 6. HUNGARO-JUSTITIA Igazságügyi Szakértői Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 8200 Veszprém, Stadion utca 19. B. lház. fszt. 3.; cégjegyzékszám: 19-09-504896; adószám: 11836670-2-19)

A felszámolók névjegyzékéből a HUNGARO-JUSTITIA Igazságügyi Szakértői Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság 
alábbi adatai törlésre kerültek:

A felszámoló székhelye:
8200 Veszprém, Óváros tér 22.

A felszámoló fióktelepe:
1065 Budapest, Podmaniczky utca 4.

A felszámolók névjegyzékébe bejegyzésre kerültek:

A felszámoló székhelye:
8200 Veszprém, Stadion utca 19. B. lház. fszt. 3.

A felszámoló fióktelepe:
1132 Budapest, Victor Hugo utca 11.

A változásbejegyzés időpontja:
2022. július 14.

 7. Messum Hungary Felszámoló, Válságkezelő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 1082 Budapest, Baross utca 21. IV. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09-959820; adószám: 23317307-2-42)

A felszámolók névjegyzékéből a Messum Hungary Felszámoló, Válságkezelő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű 
Társaság alábbi adatai törlésre kerültek:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatott:
Elektronikus levelezési cím: san dor . mesza ros @ mess umh ungary . h u

A változásbejegyzés időpontja:
2022. július 5.

 8. 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 a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. alábbi 
adatai bejegyzésre kerültek:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatott:
Elektronikus levelezési cím: erd esz . dora @ n r n . h u

A változásbejegyzés időpontja:
2022. június 14.
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 9. 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 nyilvántartásba szerkezetátalakítási szakértőként bejegyzésre 
került:

A felszámoló szervezet neve: Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12–14. 
Cégjegyzékszám: 01-09-994411
Adószám: 24181970-2-43
Hatósági nyilvántartási szám: 01.
Elektronikus levelezési cím: in fo @ n rn . h u

A változásbejegyzés időpontja:
2022. július 12.

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:

244546L 245692L 419459N 005793AT 006760C 007758BT
009306M 009814T 010196CT 012565E 018996R 019237P
019572R 020320N 020535T 033433R 034873T 041451BT
041785L 043758P 051360R 064827AT 075178AT 083045CT
083878CT 085362P 085635S 094285N 095255M 096116BT
098045R 109544H 111181S 117077I 123129E 123361BT
126748R 139041N 140654AT 144121AT 147760G 149972J
151711J 161354P 162285R 171191M 171954CT 172231H
173700AT 174061I 174254BT 178528CT 180340M 195945BT
201043BT 202255I 204669BT 212953T 213770CT 216057L

227881T 229489I 231031I 232757T 243791R 256659P
259601L 264044S 267861BT 268379N 273804H 294719BT
300563S 305216AT 313733BT 313804T 315275CT 328154T
333448AT 338654L 339034J 341269CT 344963AT 353412R
355067P 359166N 367026CT 372262I 377314N 379228BT
380333BT 380739T 382198G 383364J 384018I 402065K
402752M 403537C 408793P 410013R 418729J 427655P
430002BT 433377R 445073F 447693R 449817BT 449862AT
482574D 483695T 496817BT 505621S 507633AT 522571N
526501F 527352N 530005G 534121K 535742AT 540659AT

541022BT 542625T 543201P 554686N 560870J 568389AT
571194N 571617AT 578215T 601836N 606020B 611932M
614508P 617271S 621935BT 622883G 627479H 640573L
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641999BT 646405P 657136M 659438BT 662484C 663927J
665624N 670622D 670732J 673449BT 673741S 675355C
675692L 676592L 677612H 690569BT 692257N 698971T
709297C 716818I 723217R 723307E 732981R 733107R
757293AT 763071P 768954A 771154BT 774276N 778474P
782169L 783745S 795792A 810086AT 811259S 812060F
814244T 815168R 815203F 818210AT 819736T 825659S

826999P 836297R 838619M 839203P 845730T 856404R
860071S 861316S 861612S 861795BT 864340L 870425N
873157J 883051H 886613AT 888911P 892952T 893083AT
894447R 899944M 918923J 922040P 925846AT 927396R
930537T 932239T 934454F 934522R 935187T 936173G
945269B 948714F 951205AT 963481I 964868AT 964927S
973441R 974195N 986974F 987893S 987958P 989266BT
992124R 994212N 004748I 012138M 014438P 024193N
024516J 026709AT 029477T 047973BT 052785AT 053282F
059618P 086345M 086569AT 087030S 092522P 098435T

100975BT 101007CT 104536N 108333P 110466P 113062S
120235R 121138E 122198F 134059P 136570M 140901M
141226BT 142410P 142942K 146662BT 147370AT 148899AT
160167I 161975AT 167187BT 169683E 171951T 187104R
193734AT 201077I 202306P 205051AT 207495N 208047H
208119BT 220751N 225732BT 229746R 231464BT 231533CT
233287AT 236651CT 237161N 242032S 246557AT 250426R
264484T 268991T 273345R 277135CT 283288L 286035BT
289039BT 289604K 289980H 293029N 293828N 295855R
297527E 297996N 314751R 315628I 318009T 320593S

321422I 324839BT 325085L 337638D 345680CT 346978R
352576J 360557P 365629M 365776L 366133M 371722M
371786CT 383234R 386420S 396934T 398058L 402258S
403662BT 416357AT 417627AT 418339S 425975L 428204P
429219L 429370BT 431911I 436112G 438110R 439485CT
440883N 441573P 442822S 444673K 452553T 461826I
466176N 472129BT 473867M 477234S 478980S 489568L
490013AT 492198P 497843BT 501572K 502853J 515004S
521959AT 533271AT 539649T 543701R 544536I 545885AT
546002BT 548421N 549399K 551898AT 554606R 571300AT

578110H 580911BT 581342P 582739M 586924M 592423S
592780S 596465R 597528T 599825N 600153T 607816T
609798K 611794C 617391T 620592BT 624820I 633537I
638679D 640018AT 640796T 641711P 648114T 653597BT
656516P 659560BT 663463L 665155H 667527J 669492BT
677904K 678608T 681445BT 686959H 689534E 691898S
693140T 697090L 698852M 708196E 708623T 723275N
724547S 726266T 727277P 732135J 732136J 736308R
739623S 741860BT 752125J 755273R 759474S 759478T
759628L 762043I 765114L 765900T 765966M 767668L
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776144T 784132BT 788980BT 793888AT 795690L 797565H
798968T 802642N 804602AT 808903K 811179R 813535T
817129I 822298G 833032BT 836508BT 842881AT 843318AT
846507P 848554D 850317AT 854008BT 857527P 875358T
881838BT 882425T 882644AT 883167L 887145G 890287P
890819AT 899633T 906776S 910572S 912997I 920394R
931400M 934559K 934681S 944866S 950755BT 951577M
953714AT 960476R 965282N 969321T 975723L 976868R
977036R 979751M 980892R 986668I 988826P 992846H
108333P 723275N 009452CT 011584CT 019288R 019592CT

024547M 026724R 027321M 030659T 031416C 031610R
032599CT 033557C 035025N 037935N 043896CT 044894P
068226P 072497L 078982S 081333J 084254I 097657N
098012L 101648T 106549CT 111260BT 120829P 121703CT
125355CT 133562K 145030R 145438AT 149612L 150007AT
154753AT 157906P 162540L 162819R 164992BT 165329H
182540S 194948S 201356L 208484S 209773K 226403AT
232304L 235267BT 245178CT 247455K 260171S 263054S
264260P 272641P 273121R 273150BT 277271BT 283411CT
289406K 291347J 294112N 298980CT 304801M 316734N

319115I 319771CT 321534K 324903N 325174N 333422BT
341269S 342608T 362025I 370317G 381828AT 383693L
386112T 390520R 397291L 398488BT 406761K 435158S
441045T 448247P 451546H 452068T 452554T 453294AT
460566P 465775E 470306S 477014H 481884BT 483361R
491330B 493947M 494734AT 505334J 508717N 511721L
515914T 529005BT 529665BT 542563BT 545660M 560384M
561807S 571524J 572153G 578176T 582660N 583796H
584633N 589972T 592843S 597564S 602046S 602695BT
603782S 603958S 604308M 605492J 613302S 614751BT

619917R 622177S 629785R 630330BT 636016AT 636518BT
642974G 654355AT 659896BT 661282BT 665639F 668560BT
672622T 688791L 690238J 700606K 703988N 710228N
713802A 718642AT 721297AT 724796L 724925I 727097R
730297BT 744041T 744426R 752549E 753119R 754355BT
762069N 770050BT 772115P 772268K 778653T 793075I
795690AT 810988L 811931AT 814591AT 829950C 832945BT
842590L 851710S 856894S 868421P 875508R 877355L
880517L 884068E 888782BT 892568AT 893340T 923990E
926275M 934110R 938895AT 956777J 956852D 960393M

966534J 979826P 988364R 323967P 466424P 588048J
795568K 000866CT 003631G 007976B 009579CT 017253T
021291I 022746I 022749P 029529T 034641P 040421M
045059K 049968K 050669AT 055744N 056738P 073746S
076677BT 081551P 082581S 084847CT 088457T 092009K
092654S 093978M 095105R 098999P 100339K 104799L
109534AT 109756BT 120525P 121691CT 123816AT 125469I
126174N 133189BT 142522CT 152148T 153189AT 153234AT
153589CT 157378G 158879AT 160334H 160960T 168557K
171869L 172332BT 178894I 178991R 184483P 184951S



H I V A T A L O S  É R T E S Í T Ő 	 • 	 2022.	évi	48.	szám	 3837

187440S 191978P 196473P 206905R 208342S 214913AT
218799K 221541G 221768J 229356T 232445AT 241027CT
243435I 243585L 244777T 248709J 261867I 262742M
270514BT 271153M 272753BT 276118L 277161I 278694AT
284859J 295163T 297378F 303594AT 304250I 307775T
308782BT 309201BT 318310CT 321168P 323640R 328756AT
334222T 334871E 338854N 343229L 349432BT 349934BT
350945K 351173G 353144S 357642N 360666AT 366096K
366598N 374990J 376325CT 377018K 386491R 393862R
395183A 397117D 401666S 407047R 414379P 416417L

417947AT 421034BT 422317P 424736J 428559G 430929T
434132I 434959K 437625BT 445446R 445465S 446187M
448218BT 449477S 455586AT 456274P 456377I 458769CT
460218J 464541J 477981J 480062L 483500T 487647BT
491535T 492175BT 494907AT 512696D 514653H 517736J
520833G 530110H 532033R 534811AT 536467T 537211BT
543903P 546850M 547263I 548392BT 551127J 551275S
553606BT 556751D 559781S 563937R 564086I 572230J
573693N 574369J 577717G 580241N 581432N 586517J
588306R 588697J 592352AT 605961BT 606959BT 613599H

617285J 617539T 625527BT 631789N 632336L 633628I
649051AT 650213BT 654288AT 661679B 667777L 668657L
670817S 673270M 677697M 680148P 680453BT 682939R
685695G 686023T 692967J 693484N 696722BT 697916M
698523P 700960N 708099H 709907L 721261I 722360P
728019AT 729289BT 729896T 732046N 737178J 737802BT
737812G 745114BT 749396R 749739M 750714K 753527AT
758064M 762099N 773149P 780476BT 784597R 792025BT
792464L 801397M 805557P 806098R 807258M 809389N
811794S 818509R 825784E 829618BT 830595P 830879AT

832803AT 838839S 839122R 842706T 845987F 846943S
847295R 848516R 853114AT 855453P 857474N 858242D
859560S 864956AT 865006A 865678R 870288T 871913N
882048L 893839L 897774M 899642K 911669P 911785M
915430I 918637BT 926827T 928699AT 939686N 944648K
949679G 951484M 954615S 955566BT 966217M 970399AT
971150F 983652S 994890J 995410C 350945K 580241N
000824T 004286CT 006268N 006466CT 015780N 020395E
038456AT 039275G 043341AT 049202K 049619BT 052304S
054657AT 057824CT 059107M 059884BT 059888BT 060653T

078198AT 080154C 081170AT 082331M 082957BT 091404F
094601R 097634B 109951T 110738K 116669K 128461I
133209T 135836N 136337T 145829M 159099J 163080AT
166874T 167107CT 171961I 177008I 180790I 188805AT
189469R 194235R 197789T 201381CT 205778M 209213AT
218261P 228865CT 233215P 233352N 253933G 262682CT
264606AT 268033P 273128AT 273875CT 276661T 278249S
280378S 291245M 298591BT 302167N 314231F 319219T
319703BT 322511BT 327971S 338303G 338758CT 339348M
341405CT 346370AT 354892AT 367084AT 373058AT 376544K
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380709AT 380873G 381354P 392657AT 395245BT 396377BT
398997S 413988CT 416231H 419803H 432204CT 443503K
444562BT 449922C 456827S 470016K 470805BT 481024P
485430AT 490221S 499695L 512875L 515499AT 519167I
523806N 527699T 538042BT 541252J 541717BT 543017BT
547002P 547272L 551054J 560841R 561070P 562309AT
579820M 586357R 586367R 586472AT 588896M 590521S
600244AT 602798P 606082S 607031K 612541K 613718AT
622872K 626188BT 632226D 632321I 633616N 641533R
641689BT 650845E 652982AT 654944B 663285J 680385AT

681513H 687713BT 690610AT 692352M 696118BT 697259BT
701787AT 706634S 719346F 728046D 755128I 771292J
774441R 778999D 779242AT 780076AT 781390S 782045K
783352M 791665L 796480K 802165J 806946P 808272R
809685R 809837N 815242H 815307L 815337H 815400A
818736R 824859L 840144L 844769S 851605K 862915R
864260T 864692M 865008S 880759P 882981H 884919P
889292J 891704L 898671K 904918M 904988T 917351N
921292S 929680I 933086B 938284AT 939241AT 947623B
949627N 959097R 980948J 986086BT 991347J 992068BT

993463BT 997833S 004437K 012872P 018429J 018934AT
032106R 043768J 058753R 070085N 079598S 094786T
094800I 105536CT 111919P 138011AT 155398H 164500N
168088BT 174697T 178014CT 194444BT 199507P 208099I
218842R 235924AT 251207BT 253738T 286227C 300288BT
329593T 333584D 339462BT 354449CT 392336P 392810G
395623J 418982BT 427862S 444648K 461015M 468132S
473862T 500566BT 548668R 561040P 572840AT 574238P
579472T 653626M 657019G 675176J 681700E 688592AT
699086L 705432P 721055C 723359H 723692R 736993C

741401P 753349N 753696R 765190BT 784066K 786159BT
790484S 793432AT 806325P 827891E 831014AT 835630P
859556C 868371P 885317T 905244G 920306M 927159P
931343AT 938639AT 975422M 980067M 986407P 987207AT
987686BT     

Budapest, 2022. augusztus 10.
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A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye  
a 2022. szeptember 1-je és szeptember 30-a 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 (hatósági árszabás) 481 Ft/l
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin (piaci árszabás) 694 Ft/l

Gázolaj (hatósági árszabás) 481 Ft/l
Gázolaj (piaci árszabás) 751 Ft/l

Keverék 528 Ft/l

LPG autógáz 403 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

A Valódi Demokrata Párt (VD) 2021. évi pénzügyi kimutatása  
a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

(Adatok forintban)
Bevételek

1. Tagdíjak 0 Ft
2. Központi költségvetésből származó támogatás  0 Ft
3. A párt országgyűlési képviselőcsoportjának nyújtott állami támogatás  0 Ft
4. Egyéb hozzájárulások, adományok (az 500 000 forint feletti hozzájárulás nevesítve)   0 Ft
5. A párt által alapított korlátolt felelősségű társaság nyereségéből származó bevétel  0 Ft
6. Egyéb bevétel  0 Ft
Összes bevétel a gazdasági évben  0 Ft
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Kiadások

1. Támogatás a párt országgyűlési képviselőcsoportja számára  0 Ft
2. Támogatás egyéb szervezeteknek  0 Ft
3. Vállalkozások alapítására fordított összegek  0 Ft
4. Működési kiadások  0 Ft
5. Eszközbeszerzés  0 Ft
6. Politikai tevékenység kiadása  0 Ft
7. Egyéb kiadások  0 Ft
Összes kiadás a gazdasági évben  0 Ft

 
Budapest, 2022. április 27.

  Hazai Iván András s. k.,
  elnök

Vác Város Önkormányzata pályázati felhívása  
Vác közigazgatási területén autóbusszal végzett, menetrend szerinti, tisztán helyi személyszállítási 
szolgáltatás ellátására

Vác Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Kiíró) Képviselő-testülete a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi 
XLI.  törvényben foglaltaknak megfelelően Vác közigazgatási területén autóbusszal végzett, menetrend szerinti, tisztán helyi 
személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására pályázatot ír ki.

I. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJÁNAK NEVE, CÍME, ELÉRHETŐSÉGEI

Vác Város Önkormányzat
2600 Vác, Március 15. tér 11.
Kapcsolattartó: Szabó László műszaki osztályvezető
Telefon: +36 27/513-452
E-mail-cím: fomernokseg@varoshaza.vac.hu

II. AZ ELJÁRÁS TÁRGYA

Autóbusszal végzett, menetrend szerinti, tisztán helyi személyszállítás ellátása szolgáltatási koncessziós eljárás 
eredményeként megkötött közszolgáltatási szerződés keretében.
A szerződés volumene 235 000 hasznos kkm (amely nem tartalmazza a szolgáltató rezsifutásait) +20%/év, legfeljebb 
10 db szóló forgalmi autóbusszal, amelyből általánosságban, munkanap és hétvégén legfeljebb 6 db szóló forgalmi 
autóbusz kell, de tanítási napokon 07.00–08.00 között, csúcsidőben további legfeljebb 4 db szóló forgalmi 
autóbuszra van szükség.
A személyszállítást meghatározott menetrend szerint kell végezni. A részletes követelményrendszert, a pályázaton 
való részvétel feltételeit, valamint a pályázat benyújtásához szükséges információkat a pályázati kiírás tartalmazza.
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III. A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

3.1. A pályázat

A pályázatot a Kiíró a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. §-a szerint folytatja le. 

3.2. Részvételi feltételek

A pályázat nyílt, azon részt vehetnek belföldi vagy külföldi székhelyű jogi személyek és jogi személyiség nélküli 
gazdasági társaságok vagy azok konzorciuma. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli székhelyű szolgáltató 
a  pályázaton abban az esetben vehet részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz-
közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára.

3.3. Főbb pályázati, alkalmassági feltételek

A pályázónak – konzorcium esetén annak egyik tagjának – a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi 
XLI.  törvény 10. § (1) és (2) bekezdésében megjelölt autóbuszos személyszállító engedéllyel, valamint a kiírásban 
megjelölt, megfelelő, autóbusszal végzett személyszállítási gyakorlattal kell rendelkeznie. A pályázati kiírás további 
szakmai és egyéb alkalmassági feltételeket is tartalmaz.
A pályázaton való részvétel részletes feltételeit a pályázati kiírás tartalmazza, így különösen a részvételre az jogosult, 
akivel szemben nem állnak fenn a pályázati kiírásban foglalt kizáró okok, és megfelel a pályázati kiírásban 
meghatározott műszaki, szakmai és pénzügyi alkalmassági feltételeknek.

IV. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS BESZERZÉSÉNEK FELTÉTELEI

A pályázati kiírás a Kiírónál térítésmentesen átvehető.
A pályázati kiírás személyesen vagy postai megküldés útján vehető át. Személyes átvétel esetén a pályázati kiírás 
ügyfélfogadási időben vehető át (hétfő: 14–18; szerda: 8–12 és 13–16) a következő címen: 
2600 Vác, Március 15. tér 11. Műszaki Osztály I. emelet 111. sz. iroda

A pályázati kiírás kérésre – az erre vonatkozó igény kézhezvételétől számított öt munkanapon belül – postai úton 
kerül megküldésre. 

V. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ ÉS AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK IDŐPONTJA 

2022. november 3. 14 óra.

VI. AZ EREDMÉNYHIRDETÉS LEGKÉSŐBBI IDŐPONTJA

2022. november 10. 

VII. A SZERZŐDÉSKÖTÉS LEGKÉSŐBBI IDŐPONTJA

2022. november 15. 10 óra.

VIII. A KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGKEZDÉSÉNEK HATÁRNAPJA

2023. január 1. napja.

IX. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

2023. január 1-jétől kezdődően 2 év, amely a felek megállapodása szerint további 1 évvel meghosszabbítható.
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X. AZ ELBÍRÁLÁS MÓDJA ÉS SZEMPONTJAI

A pályázat bírálati szempontjai az alábbiak:

Bírálati szempont
Elérhető maximális 

pontszám
Súlyszám

1.
Pályázó által igényelt, a közszolgáltatás ellátásáért fizetendő ellentételezés 
nettó mértéke 1 hasznos, menetrendi kilométerre vonatkozóan (nettó Ft/km)

10 75

2. Járműállomány környezetvédelmi besorolása (EURO) 10 15

3. Alacsonypadlós vagy alacsony belépésű járművek vállalt aránya 10 5

4. Klimatizálás 10 5

A 2–4. bírálati szempont esetén az értékelés módszere az alábbi:

A 2. bírálati szempont esetén
a. Euro IV: az alapelvárásnak megfelelő az ajánlat, ha minden jármű Euro IV károsanyag-kibocsátási normának 

megfelelő vagy partiker filterrel (részecske szűrővel) ellátott dízelüzemű motorral szerelt az Euro IV 
károsanyag-kibocsátási norma teljesítéséhez: 10 pont jár,

b. Euro IV+: az elvárásnak megfelelő az ajánlat, ha a járművek több, mint 75%-a legalább Euro IV károsanyag-
kibocsátási normának megfelelő dízelüzemű motorral szerelt: 5 pont jár,

c. Euro V: az elvárásnak megfelelő az ajánlat, ha a járművek több, mint 75%-a legalább Euro V besorolású 
dízelüzemű vagy magasabb károsanyag-kibocsátási normának megfelelő motorral szerelt: 1 pont jár.

A 3. bírálati szempont esetén
a. alapelvárásnak megfelelő az ajánlat, ha az alacsonypadlós vagy alacsony belépésű járművek aránya legalább 

70%: 1 pont,
b. elvárásnak megfelelő az ajánlat, ha az alacsonypadlós vagy alacsony belépésű járművek aránya legalább 

100%: 10 pont,
c. elvárásnak megfelelő az ajánlat, ha az alacsonypadlós vagy alacsony belépésű járművek aránya 70%-ot 

meghaladó, de 100%-ot el nem érő: 1 és 10 pont közötti, arányosítással meghatározott pontszám.

A 4. bírálati szempont esetén
a. alapelvárásnak megfelelő az ajánlat, ha a klimatizált járművek aránya legalább 70%: 1 pont jár; Kiíró felhívja 

a pályázók figyelmét arra, hogy 70%-nál alacsonyabb megajánlás esetén a pályázat érvénytelen,
b. elvárásnak megfelelő az ajánlat, ha a klimatizált járművek aránya legalább 100%: 10 pont jár,
c. elvárásnak megfelelő az ajánlat, ha a klimatizált járművek aránya 70%-ot meghaladó, de 100%-ot el nem érő: 

1 és 10 pont közötti, arányosítással meghatározott pontszám.

A pályázatban megadni kért adatok pontos meghatározási módjára és az értékelés módszerére a kiírás részletes 
szabályokat határoz meg.

XI. EGYÉB RELEVÁNS INFORMÁCIÓK

A Kiíró a szakmai ajánlat kialakításához az alábbi lényeges információkat emeli ki, melyekre vonatkozó részletes 
feltételek a pályázati kiírásban kerülnek kifejtésre.

A PMKH FFO Földhivatali Osztály 12. által nyilvántartott Vác, belterület 2735 és 2736 helyrajzi számon található 
autóbusz-pályaudvar (váróterem és autóbusz-pályaudvar funkciójú ingatlan) a jelenlegi szolgáltató (VOLÁNBUSZ 
Közlekedési Zrt.) tulajdonában áll. Az autóbusz-pályaudvar (végállomási infrastruktúra) nemcsak a helyi, hanem 
a helyközi közlekedésben részt vevő járművek végállomásoztatására is szolgál. A jelenlegi szolgáltató új szolgáltató 
kiválasztása esetén a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában 
foglaltakkal összhangban köteles hozzáférést biztosítani az új szolgáltató részére a közforgalmú személyszállítási 
szolgáltatást igénybe vevő utasok kiszolgálásához közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásokhoz, így az utasok fel- és 
leszállásához, utazási okmány vásárlásához, az utastájékoztatási rendszerhez, a várakozást szolgáló és a szociális 
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létesítményekhez, valamint a tulajdonában vagy jogszerű használatában álló megállóhelyekhez, illetve utasforgalmi 
létesítményekhez. Az új szolgáltató ennek költségét köteles viselni.

A Kiíró a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. § (5) bekezdés f ) pontjában előírt, 
a  környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdítására irányuló kötelezettségének 
oly módon tesz eleget, hogy egyrészről a kiírás VI. 3. pontjában alkalmassági követelményként, másrészről pedig 
a  kiírás VII. 19. pontjában bírálati szempontként a szolgáltató által biztosítandó járművekkel szembeni 
környezetvédelmi követelményeket határoz meg.

A Kiíró rendelkezésére álló, a közszolgáltatás bevételekkel nem fedezett költségeinek ellentételezésére fordítható 
források összege a Kiíró mindenkori éves költségvetésére tekintettel korlátos. A Kiíró fenntartja a jogot arra, hogy 
a rendelkezésére álló forrásokat meghaladó összegű pályázat(ok) esetén az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
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V. Hirdetmények

A Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt. és a Szépművészeti Múzeum  
pályázati felhívása  
bérlemény vendéglátóipari tevékenység folytatása céljából történő üzemeltetésére

A Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt. és a Szépművészeti Múzeum pályázatot ír ki múzeumi kávézó 
üzemeltetésére a Magyar Nemzeti Galéria Budapest I. kerület 6452/1. hrsz. alatt felvett, természetben a 1014 Budapest, 
Szent György tér 2. (Budavári Palota B, C, D épületrészek) alatti épületében.

I. A PÁLYÁZAT ALAPADATAI

 1. Kiíró 
Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt. (székhely: 1013 Budapest, Ybl Miklós tér 6., 
cégjegyzékszám: 01-10-140096, adószám: 26592352-2-44, képviseletre jogosult: Madaras Bence vezérigazgató) 
mint vagyonkezelő (a továbbiakban: Vagyonkezelő) és
Szépművészeti Múzeum (székhely: 1146 Budapest, Dózsa György út 41., törzskönyvi azonosító szám: 321204, 
adószám: 15321202-2-42, képviseletre jogosult: dr. Baán László főigazgató) mint a használati jog jogosultja 
(a továbbiakban: Bérbeadó).
Ahol a Pályázati felhívás Kiírókat említ, azon a Vagyonkezelőt és a Bérbeadót együttesen kell érteni.

 2. Pályázat jellege
Nemzeti vagyon hasznosítására irányuló nyilvános, egyfordulós pályázat.
A Pályázati felhívásban és a szerződéstervezetben nem szabályozott kérdésekben a lakások és egyes helyiségek 
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, az állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) 
Korm.  rendelet, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

 3. Pályázó
A Bérlemény hasznosítására vonatkozó szerződés kizárólag természetes személlyel vagy átlátható szervezettel 
köthető meg. 
Több gazdasági szereplő közösen is tehet Pályázati ajánlatot (ajánlattevői közösség), ez esetben 
a) az ajánlattevői közösség tagjai egyetemlegesen felelnek a Pályázati ajánlatban és a szerződésben vállaltak 

teljesítéséért;
b) az ajánlattevői közösség tagjait érintően az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be;
c) az ajánlattevői közösség tagjai kötelesek 

– maguk közül egy, a pályázati eljárás során az ajánlattevői közösség nevében eljárni jogosult képviselőt 
megjelölni,

– a pályázati eljárás során közösen tett valamennyi nyilatkozatban egyértelműen feltüntetni az ajánlattevői 
közösség tagjainak megjelölését. 

Az ajánlattevői közösség által benyújtott Pályázati ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevői közösség tagjainak 
együttműködéséről szóló megállapodást, amelynek minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia:
– az ajánlattevői közösség tagjainak megnevezése (székhely, cégjegyzékszám, képviselő),
– az ajánlattevői közösség vezető tagjának megnevezése, aki az ajánlattevői közösség nevében eljár,
– az ajánlattevői közösség tagjainak egyetemleges felelősségvállalására vonatkozó nyilatkozata,
– feladatmegosztás ismertetése a tagok között,
– kapcsolattartó személye, telefon-, faxszáma és e-mail-címe.
Projekttársaság nem lehet Pályázó.
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 4. Hasznosítás célja
Vendéglátóipari tevékenység folytatása (múzeumi kávézó üzemeltetése).
A Nyertes pályázót a Bérlemény vonatkozásában a Pályázati felhívásban, a Pályázati ajánlatban és a Pályázati felhívás 
alapján kötött szerződésben részletezettek szerint, az abban meghatározott eszközökkel és feltételekkel 
üzemeltetési kötelezettség terheli.
A Nyertes pályázó köteles a Bérleményt a hasznosítás időtartamában – a rendeltetésszerű használatból eredő 
avulást és amortizációt nem számítva – a Bérlemény legalább a birtokbavételkor fennálló műszaki állapotának 
fenntartására.

 5. Hasznosítási terület
A Magyar Állam tulajdonában, a Vagyonkezelő vagyonkezelésében és a Bérbeadó használatában álló, a Budapest 
I. kerület 6452/1 hrsz. alatt felvett, természetben a Budavári Palota B–C–D épület, 1014 Budapest, Szent György tér 2. 
szám alatti ingatlan (a továbbiakban: Magyar Nemzeti Galéria) alábbi részei: 
a) a „C” épület földszintjén található, 172 m2 alapterületű kávézó (beleértve az ott található, az érvényes 

múzeumi belépőjeggyel rendelkező vagy a kávézóban fogyasztó közönség számára nyitva álló két 
mellékhelyiséget is),

b) a „C” épület első emeletén található, 106 m2 alapterületű terasz (havonta előre meghatározandó számú 
alkalomra szólóan)

(a továbbiakban együttesen: Bérlemény).
A Bérlemény alaprajza a Pályázati Dokumentáció 1. számú mellékletében található.

 6. Hasznosítás időtartama
Határozott idő: a szerződéskötéstől számított 3 év, amely a felek megállapodása esetén 3 évvel meghosszabbítható. 
A hosszabbítás feltétele, hogy a Bérbeadó a Nyertes pályázó szerződéshosszabbításra vonatkozó szándékát 
a határozott idő lejártát legalább 30 nappal megelőzően írásban elfogadja.

 7. Hasznosítás módja 
A Nyertes pályázó kötelező és opcionális feladatainak részletes leírását a Pályázati Dokumentáció 2. számú 
mellékleteként csatolt üzemeltetési szabályok, valamint a Pályázati Dokumentáció 3. számú mellékleteként csatolt 
szerződéstervezet tartalmazza. 
A kávézót a Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések 
megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló 
SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvényben, 
valamint a Budai Palotanegyed területén megvalósuló kiemelten közérdekű beruházások megnevezéséről, valamint 
az ingatlanok vagyonkezelési feladatainak ellátásáról szóló 313/2018. (XII. 27.) Korm. rendeletben foglaltakkal 
összhangban kell üzemeltetni. 
A Nyertes pályázónak a kávézó üzemeltetése során törekednie kell arra, hogy a múzeumi kávézó – a vendéglátási 
funkció mellett – olyan, a helyszín történelmi miliőjéhez és a Bérbeadó kiállítási terveihez illeszkedő 
gasztrokulturális, a gasztronómia és a művészetek, illetve a tágabban értelmezett magaskultúra közötti szinergiákat 
és kapcsolódási pontokat kihasználó szolgáltatásokat és programokat kínáljon, amelyek önmagukban is 
hozzájárulnak a történelmi helyszín turisztikai kínálatának bővítéséhez. 
Az üzemeltetéshez szükséges valamennyi gép, berendezés és felszerelés biztosítása a Nyertes pályázó feladata, 
valamint a Nyertes pályázónak kell beszereznie az üzemeltetéshez szükséges valamennyi szakhatósági engedélyt.

 8. A Kiírók fenntartják maguknak a jogot, hogy
a) a Pályázati felhívást az ajánlattételi határidő lejárta előtt visszavonják (amelyről a Pályázati felhívás közlésével 

megegyező helyeken és módon az ajánlattételi határidő lejárta előtt kötelesek hirdetményt megjelentetni); 
b) a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsák, ha

– nem érkezett érvényes ajánlat, 
– a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a Pályázati felhívásban és a jogszabályokban foglalt 

feltételeknek, vagy
– az eljárás érvénytelenítéséről döntöttek, mivel a pályázat elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat 

megsértették, vagy mivel valamelyik ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit 
súlyosan sértő cselekményt követett el;
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c) a Pályázati felhívást kivételesen indokolt esetben, legkésőbb a pályázat beadási határidejét megelőző 
10. napig módosítsák, amelyről a Pályázati felhívás közlésével megegyező helyeken és módon az ajánlattételi 
határidő lejárta előtt kötelesek hirdetményt megjelentetni;

d) ha a Nyertes pályázóval a szerződéskötés meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a Nyertes pályázó 
a  szerződést nem teljesíti, és ezért a Bérbeadó a szerződéstől elállt, vagy azt a felek megszüntették vagy 
felbontották, úgy a Bérbeadó jogosult a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kötni, vagy 
az ajánlati kötöttség lejárta után a Vagyonkezelővel közösen új pályázatot kiírni.

 9. A Pályázók saját költségükre és kockázatukra vesznek részt a Pályázaton, a részvételből eredően semmilyen 
jogcímen nem támaszthatnak követelést a Kiírókkal szemben, még akkor sem, ha a Pályázati felhívás módosításra 
kerül, a Pályázati felhívás bármilyen okból eredménytelenül zárul, vagy azt a Kiírók visszavonják.

 10. Felelősség- és vagyonbiztosítás
A Nyertes pályázó a bérleti szerződés időtartama alatt, az annak megszűnését követő legalább 1 év kiterjesztett 
kárbejelentési időszakra az alábbi biztosítások megkötésére és fenntartására köteles:
a) bérlői felelősségbiztosítás: legalább 20 millió Ft/károsodott vagyontárgy és legalább 200 millió Ft/év 

kártérítési limit;
b) a Bérleményben folytatott üzleti tevékenységét lefedő, általános és szolgáltatói felelősségbiztosítás: legalább 

10 millió Ft/káresemény és legalább 50 millió Ft/év kártérítési limit;
c) vagyonbiztosítás: legalább 50 millió Ft/károsodott vagyontárgy és 200 millió Ft/év kártérítési limit.

II. A PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK MÓDJA

 1. Helyszíni bejárás
Időpont:   A Pályázati felhívás megjelenését követő első hét csütörtök 13:00 óra.
Találkozási pont:  Az Ingatlan Savoyai teraszról nyíló C épületi főbejáratánál. 
A helyszíni bejáráson való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, amelyet a Kiírók a helyszíni bejárás napján 
11:00 óráig fogadnak a reichstetter.zsuzsanna@okfon.hu e-mail-címen. 

 2. Kérdések és válaszok
A Pályázati felhívással kapcsolatos kérdésekre kérdéseket a Kiírók a reichstetter.zsuzsanna@okfon.hu e-mail-címen 
fogadják, azokra a Kiírók képviseletében eljáró OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt. válaszol. 
A válaszokat (anonimizált módon) a Kiírók a www.varkapitanysag.hu, www.mng.hu, www.szepmuveszeti.hu 
weboldalakon teszik közzé.

 3. Pályázati ajánlat beadása
Határidő:    A Pályázati ajánlat legkésőbb a Pályázati felhívás Hivatalos Értesítőben való 

megjelenésétől számított 30. naptári napig nyújtható be. 
Benyújtás helye:  OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt.
   1139 Budapest, Gömb u. 33. I. emelet (munkanapokon 10:00 és 14:00 óra között)
Benyújtás módja:   A Pályázati ajánlatot feladó megjelölése nélküli, jeligével és „Bérlemény vendéglátóipari 

tevékenység folytatása céljából történő üzemeltetése” tárgymegjelöléssel ellátott, lezárt 
borítékban kell benyújtani.

    A Pályázati ajánlatot 1 eredeti, nyomtatott, oldalszámmal ellátott és összefűzött 
példányban kell benyújtani, amelyet elektronikus, jelszó nélkül olvasható, de nem 
módosítható PDF-dokumentum formájában is a Kiírók rendelkezésére kell bocsátani.

 4. Pályázati ajánlatok bontása 
A pályázati ajánlatok felbontása közjegyző jelenlétében zajlik, és csak a Kiírók, valamint az általuk meghívott 
személyek lehetnek jelen. A pályázati ajánlatok felbontása a pályázók számára nem nyilvános. 
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 5. Pályázati ajánlatok elbírálása
A pályázati ajánlatok vizsgálatáért, szakmai kiértékeléséért és az eljárás eredményére vonatkozó javaslattétel 
tartalmáért (döntés-előkészítő anyag összeállításáért) a Kiírók által közösen felkért Bírálóbizottság felel, amelynek 
tagja 
– a Bérbeadó részéről: általános főigazgató-helyettes, gazdasági igazgató, vezető jogtanácsos, Kommunikációs 

Osztály vezetője, MNG Üzemeltetési Osztály vezetője;
– a Vagyonkezelő részéről: a Vagyonkezelő Területhasznosítási Bizottsága.
A pályázati eljárást lezáró döntést – a Bírálóbizottság javaslatának mérlegelését követően – a Kiírók részéről 
döntéshozó hatáskörrel rendelkező Vagyonkezelő hozza meg. A döntésben meg kell állapítani a pályázati eljárás 
eredményét és az ajánlatok érvényességét, valamint a Nyertes pályázót.
A Vagyonkezelő – amennyiben a pályázatot eredményesnek nyilvánítja – egy Nyertes pályázót hirdet, akivel 
a Bérbeadó köt bérleti és üzemeltetési szerződést. 

 6. Elbírálási határidő
A pályázati ajánlatokat a benyújtási határidőtől számított 15 napon belül kell elbírálni. Amennyiben ez az időpont 
munkaszüneti napra esik, akkor az azt követő első munkanap 16:00-ig. A pályázókat a  Kiíró a regisztráció során 
megadott e-mail-címen és ajánlott levélben értesíti az eredményről, az elbírálást követő 2 munkanapon belül.

 7. Szerződéskötés
A szükséges engedélyek beszerzését követően, de legkésőbb 2022. október 2. napjáig. 
A szerződés hatálybalépése (a bérleti és üzemeltetési kötelezettség kezdőnapja) tervezetten 2022. október 3. napja.  

 8. Birtokbaadás
A szerződés hatálybalépésével egyidejűleg, tervezetten 2022. október 3. napján.

 9. Pályázati biztosíték 
Az ajánlatadás ajánlati kötöttséggel terhelt, a Pályázó Pályázati ajánlatához a beadási határidő lejártától számított 
90 napig kötve van.
A pályázat benyújtása pályázati biztosítékhoz kötött, amelynek összege 2 000 000 Ft, azaz kettőmillió forint. 
A  pályázati biztosítékot a Bérbeadó Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-01425114 számú számlájára kell 
megfizetni, legkésőbb a Pályázati ajánlat beadásának napjáig. 

A pályázati biztosítékot vissza kell fizetni
a) a Pályázó részére a Pályázati felhívás visszavonását, a Pályázati ajánlat érvénytelenné nyilvánítását vagy 

az eljárás eredményéről a Pályázónak megküldött értesítést követő 15 napon belül;
b) a Nyertes pályázó részére a szerződéskötést követő 15 napon belül.

Ha a Pályázó Pályázati ajánlatát visszavonja, vagy a szerződés megkötése a Pályázó érdekkörében felmerült okból 
hiúsul meg, a pályázati biztosíték a Bérbeadót illeti meg.

 10. További információk
A Pályázati ajánlat tartalmával, annak benyújtásával és hiánypótlásával, valamint az elbírálás módjával kapcsolatos 
részletes információk, illetve a jelen felhívásban hivatkozott 1. számú, 2. számú és 3. számú mellékletek a Pályázati 
Dokumentációban találhatóak meg. 
A Pályázati Dokumentációt a Pályázók a Kiírók képviseletében eljáró OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt.-től 
elektronikus úton igényelhetik (e-mail-cím: reichs tet ter . zs uzs an na @ ok fo n.h u).



3848 H I V A T A L O S  É R T E S Í T Ő 	 • 	 2022.	évi	48.	szám

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. 
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