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I. Utasítások

A köztársasági elnök 2/2022. (IX. 14.) KE utasítása  
a Köztársasági Elnöki Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2022. (V. 10.) KE utasítás 
módosításáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés m)  pontjában és a  köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CX.  törvény 15.  § (2)  bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a  jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés a) pontjára, a következő utasítást adom ki:

1. §  A  Köztársasági Elnöki Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2022. (V.  10.) KE utasítás 1.  melléklet 
(a továbbiakban: SzMSz) V. fejezete a következő 26. alcímmel egészül ki:
„26. Bélyegzőhasználat
29/A.  § A  Sándor-palota hivatali körbélyegzője Magyarország címerét és a  Sándor-palota feliratot tartalmazza. 
A  hivatali körbélyegző egyéb tartalmi elemeinek és formai megjelenésének részletes leírását, a  Sándor-palotában 
használt egyéb bélyegzők formai és tartalmi elemeit, valamint a bélyegzőhasználat rendjére vonatkozó szabályokat 
a hivatalvezető utasításban állapítja meg.”

2. §  Hatályát veszti az SzMSz 1. § 6. pontja.

3. §  Ez az utasítás 2022. szeptember 15-én lép hatályba.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

A belügyminiszter 16/2022. (IX. 14.) BM utasítása  
a Belügyminisztérium fejezet költségvetési gazdálkodásának rendjéről szóló 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 
módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdése alapján – a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 
23.  § (4)  bekezdés c)  pontjára figyelemmel – az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 13. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következő utasítást adom ki:

1. § (1) A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 
[a továbbiakban: 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás] 2. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ezen utasítás alkalmazásában:)
„3. középirányító szerv: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9/A. § (3) bekezdés 
b) pontja vagy az Áht. 9/A. § (4) bekezdése szerint kijelölt szerv;”

 (2) A 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 2. §-a a következő 4. ponttal egészül ki:
(Ezen utasítás alkalmazásában:)
„4. szakmai kezelő: a  fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló BM utasításban 
meghatározott szervezeti egység.”

2. §  A 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A  fejezetet irányító szerv részére jogszabályban meghatározott gazdálkodási feladatokat – így különösen 
a  költségvetési szervekkel kapcsolatos előirányzat-tervezési és végrehajtási, valamint az  előirányzatok 
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felhasználásával kapcsolatban az  elszámolási, illetve szabályozási feladatok ellátását – a  BM gazdasági helyettes 
államtitkára a  BM Fejezeti Összefoglaló Főosztályon (a továbbiakban: BM FÖF) keresztül a  középirányító szervek, 
valamint a közvetlen fejezeti irányítású költségvetési szervek bevonásával és közreműködésével végzi.
(3) A  miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, a  hatálybalépését követően várhatóan költségvetési, pénzügyi 
hatással járó jogszabályt, közjogi szervezetszabályozó eszközt, a  Kormány normatív határozatát tartalmazó 
előterjesztés tervezetét, valamint az  ahhoz kapcsolódó hatásvizsgálati lapot és az  azt megalapozó számításokat 
–  a  belső koordinációt megelőzően, a  szakmai előkészítés keretében – a  javaslattevő szervezeti egység, illetve 
költségvetési szerv a BM FÖF-fel vagy a BM Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztállyal (a továbbiakban: BM PEF) 
előzetesen egyezteti.”

3. §  A 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A BM FÖF, a BM Személyügyi Főosztály, a BM PEF, a BM Jogtanácsosi és Adatvédelmi Főosztály, a BM Műszaki 
és  Vagyongazdálkodási Főosztály és a  BM Ellenőrzési Főosztály az  ellenőrzések előkészítése, végrehajtása, 
a gazdálkodás hatékonyságának vizsgálata és a szükséges operatív beavatkozások előkészítése, valamint ügyintézés 
érdekében eseti adatszolgáltatások bekérésére jogosult.”

4. § (1) A 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 6. § c) pont cc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A középirányító szerv, a más irányítási jogokat gyakorló szerv az  irányítása, fenntartása alá tartozó költségvetési szerv 
tekintetében a következő feladatokat látja el:
szervezi, irányítja és ellenőrzi a  költségvetési szerv által ellátandó szakmai alapfeladatok végrehajtásához szükséges 
pénzügyi, anyagi feltételeket, melynek keretében)
„cc) javaslatot tesz a BM FÖF részére a BM irányító szervi hatáskörben elvégzendő évközi előirányzat-módosítások 
költségvetési intézményi szintre történő lebontására, jóváhagyás után gondoskodik az érintett költségvetési szervek 
értesítéséről;”

 (2) A 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 6. § c) pont cn) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A középirányító szerv, a más irányítási jogokat gyakorló szerv az  irányítása, fenntartása alá tartozó költségvetési szerv 
tekintetében a következő feladatokat látja el:
szervezi, irányítja és ellenőrzi a  költségvetési szerv által ellátandó szakmai alapfeladatok végrehajtásához szükséges 
pénzügyi, anyagi feltételeket, melynek keretében)
„cn) elvégzi az  Áht. 33.  § (3a)  bekezdése szerinti előirányzat-átcsoportosításokat a  középirányítása alá tartozó 
szervek, illetve a középirányító szerv és a középirányítása alá tartozó szervek között;”

 (3) A 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 6. § c) pontja a következő co) alponttal egészül ki:
(A középirányító szerv, a más irányítási jogokat gyakorló szerv az  irányítása, fenntartása alá tartozó költségvetési szerv 
tekintetében a következő feladatokat látja el:
szervezi, irányítja és ellenőrzi a  költségvetési szerv által ellátandó szakmai alapfeladatok végrehajtásához szükséges 
pénzügyi, anyagi feltételeket, melynek keretében)
„co) érvényesíti, illetve módszertani segítséget is nyújtva érvényesítteti az  erőforrásokkal – így különösen: 
az  előirányzatokkal, a  létszámokkal és a  vagyonnal – való szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeit, 
továbbá számonkéri, szükség esetén ellenőrzi azok érvényre juttatását;”

 (4) A 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 6. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A középirányító szerv, a más irányítási jogokat gyakorló szerv az  irányítása, fenntartása alá tartozó költségvetési szerv 
tekintetében a következő feladatokat látja el:)
„f ) a  hatályos jogszabályi előírásokat betartva – a  BM gazdasági helyettes államtitkára iránymutatásai alapján – 
meghatározza a  költségvetési tervezés, az  előirányzatok módosítása, átcsoportosítása, az  előirányzatok 
felhasználása, a  finanszírozás, továbbá az  államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 
(a  továbbiakban: Áhsz.) előírásaira figyelemmel a  költségvetési beszámoló elkészítésének részletes rendjét, 
amelynek keretében a  középirányító szerv a  belső eljárásrendjének megfelelően utasításokat, intézkedéseket 
és körleveleket adhat ki;”

5. §  A 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) A fejezet éves költségvetési javaslatát (a továbbiakban: költségvetési javaslat) – az államháztartásért felelős 
miniszter által az Áht. 13. § (1) bekezdése szerint közzétett tervezési tájékoztatót alapul véve – a BM FÖF állítja össze 
a  költségvetési szervek, a  fejezeti kezelésű előirányzatok és a  központi kezelésű előirányzatok kijelölt szakmai 
kezelőinek javaslata és adatszolgáltatása alapján.
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(2) A  költségvetési tervezés során – az  Ávr. 16.  § (1)  bekezdésében és az  Ávr. 17.  § (2) és (4)  bekezdésében 
meghatározott feladatok keretében – a BM FÖF
a) meghatározza a fejezet költségvetési címrendjét, a szövegjavaslattal összefüggő elvárásokat, határidőket;
b) tájékoztatást ad a  kiadási, bevételi, támogatási keretszámokról, a  kiemelt előirányzatokról és a  költségvetési 
létszámról;
c) rögzíti a  szerkezeti változásokat és szintrehozást, valamint a  tervezés évében megvalósult előirányzat-
változásoknak a tervezés irányszámaiban való számbavétele lehetőségét, illetve módját;
d) gondoskodik a Költségvetési Adatbekérő Rendszerben (KAR) a fejezet költségvetési keretszámainak feltöltéséről.
(3) A  középirányító szerv és a  közvetlen fejezeti irányítású költségvetési szerv a  középirányító irányítása alatt álló, 
valamint a hozzárendelt költségvetési szervekkel folytatott egyeztetés alapján készíti el a költségvetési javaslatot.
(4) A  költségvetési javaslatot az  ellenőrzést, egyeztetést és költségvetési cím, alcím szerinti összesítést követően 
a  középirányító szerv – a  saját és az  általa irányított költségvetési szervek tekintetében –, a  közvetlen fejezeti 
irányítású költségvetési szerv, továbbá a  hozzárendelt költségvetési szerv a  gazdasági szervezettel rendelkező 
kijelölt költségvetési szerven keresztül megküldi a BM FÖF-nek.
(5) A  BM FÖF a  középirányító szervek, illetve a  közvetlen fejezeti irányítású költségvetési szervek bevonásával 
véglegezi a  költségvetési javaslatot és az  annak alátámasztására szolgáló szöveges indokolást, majd 
az államháztartásért felelős miniszterrel történt egyeztetés után szöveges indokolással ellátva benyújtja a miniszter 
részére jóváhagyásra, valamint gondoskodik a  miniszter által jóváhagyott költségvetési javaslat államháztartásért 
felelős miniszterhez történő megküldéséről.
(6) A BM FÖF az (1)–(2) és (5) bekezdés szerinti feladatok végrehajtása során a középirányító szervekkel, a közvetlen 
fejezeti irányítású költségvetési szervekkel és a BM szakmai főosztályokkal tart kapcsolatot.”

6. §  A 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.  § (1) Az  Áht. 29.  § (2)  bekezdése szerinti tervszámok középirányító szervekre, közvetlen fejezeti irányítású 
költségvetési szervekre, a BM kezelésében lévő központi kezelésű előirányzatra és fejezeti kezelésű előirányzatokra 
történő lebontását – a  költségvetés tervezése során rendelkezésére bocsátott információk és az  ismert 
determinációk alapján – a  BM FÖF végzi el a  Kormány Áht. 29.  § (1)  bekezdése szerinti egyedi határozatában 
foglaltak alapján.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti előirányzatokra történő lebontáshoz szükséges adatszolgáltatást az  erre kötelezett 
középirányító szervek, közvetlen fejezeti irányítású költségvetési szervek, a  fejezeti és központi kezelésű 
előirányzatok szakmai kezelője a BM FÖF által meghatározott határidőben teljesíti.
(3) Az (1) bekezdés szerint lebontott tervszámok módosítására a BM gazdasági helyettes államtitkára jogosult.”

7. § (1) A 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  közvetlen fejezeti irányítású költségvetési szerv és a  középirányító szerv saját, valamint az  irányítása alá 
tartozó költségvetési szerv és a  hozzárendelt költségvetési szerv elemi költségvetését – költségvetési cím, alcím 
szerint összesítve is – a  BM FÖF által meghatározott határidőben megküldi a  BM FÖF részére. Valamennyi 
költségvetési szerv elemi költségvetését külön-külön kell elkészíteni és megküldeni a BM FÖF részére.”

 (2) A 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A BM fejezeti és központi kezelésű előirányzatai tekintetében az elemi költségvetést – szükség esetén a szakmai 
kezelőkkel együttműködve – a BM FÖF készíti el.”

8. § (1) A 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 13. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) Az  ugyanazon középirányító szerv középirányítása alá tartozó költségvetési szervek közötti, valamint 
a  középirányító szerv és a  középirányítása alá tartozó költségvetési szervek közötti, az  Áht. 33.  § (3)  bekezdés 
a)  pontja szerinti előirányzat-átcsoportosításról az  Áht. 33.  § (3a)  bekezdése szerint a  középirányító szerv jogosult 
rendelkezni a fejezetet irányító szerv egyidejű tájékoztatása mellett. A középirányító szerv a fejezetet irányító szerv 
egyidejű tájékoztatását a  Kincstár által befogadott előirányzat-átcsoportosítást tartalmazó bizonylatok kincstári 
befogadását követő két munkanapon belül, a  BM FÖF kapcsolattartó fejezeti referense részére e-mailben történő 
megküldésével teljesíti.”
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 (2) A 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 13. § (4)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  költségvetési szervek hatáskörébe tartozó, a  havi időarányos támogatási keretnyitás értékét befolyásoló 
előirányzat-módosításokról, -átcsoportosításokról, az  elrendelésre jogosult személy az  EG03i adatlapok alapján 
vezetett részletes analitika elektronikus úton történő megküldésével – amennyiben van, akkor a  középirányító 
szerv útján – tájékoztatja a BM FÖF-öt a Kincstár honlapján közzétett naptári rend szerinti, a keretnyitás tervének 
fejezethez való megküldési határidejét megelőző munkanapig. A  költségvetési szervek hatáskörébe tartozó 
előirányzat-módosítások, -átcsoportosítások teljes köréről az  elrendelésre jogosult személy az  EG03i adatlapok 
alapján vezetett és az  aktuális kincstári adatokkal egyeztetett részletes analitika elektronikus úton 
történő  megküldésével – amennyiben van, akkor a  középirányító szerv útján – tájékoztatja a  BM FÖF-öt tárgyhót 
követő hó 15-ig.
(5) A  fejezet által visszaigazolt, a  (3)  bekezdés szerint végrehajtott, valamint a  költségvetési szervek hatáskörében 
végzett előirányzat-átcsoportosítások, előirányzat-módosítások adatainak elérhetőségét a  BM FÖF által 
meghatározott információs rendszerben is biztosítani szükséges.”

9. §  A 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (1) A költségvetési szerv a BM gazdasági helyettes államtitkára felé a költségvetésével kapcsolatos támogatási 
többletigényeit – az azt megalapozó számításokkal és a többletigény részletes indokolásával – a középirányító szerv 
vagy a közvetlen fejezeti irányítású költségvetési szerv útján a BM FÖF-ön keresztül terjesztheti elő. A költségvetési 
szervnek az előterjesztésben nyilatkoznia kell arról, hogy a benyújtást megelőzően elvégzett felülvizsgálat alapján 
a költségvetési szerv költségvetésében az igényelt feladat ellátására felhasználható szabad előirányzat, pénzeszköz 
nem áll rendelkezésre.
(2) A  középirányító szerv, az  általa középirányított költségvetési szerv vagy a  közvetlen fejezeti irányítású 
költségvetési szerv a  költségvetési gazdálkodással – így különösen adózással, járulékfizetéssel – kapcsolatban 
felmerülő kérdésekben más minisztériumtól, központi államigazgatási szervtől írásbeli állásfoglalást a  BM FÖF-ön 
keresztül kérhet.
(3) A  fejezeti kezelésű előirányzat szakmai kezelője és a  központi kezelésű előirányzat szakmai kezelője, az  általa 
kezelt előirányzatok vonatkozásában felmerülő többletigényeit – az  azt megalapozó számításokkal és 
a  többletigény részletes indokolásával – a  BM FÖF-ön keresztül terjesztheti elő a  BM gazdasági helyettes 
államtitkára felé.
(4) A  fejezeti kezelésű előirányzat szakmai kezelője és a  központi kezelésű előirányzat szakmai kezelője az  általa 
kezelt előirányzatok felhasználásával kapcsolatban felmerülő kérdésekben más minisztériumtól, központi 
államigazgatási szervtől írásbeli állásfoglalást a  BM FÖF-ön keresztül kérhet, a  Pénzügyminisztérium képviselőivel 
gazdálkodási kérdésekben a BM FÖF bevonásával egyeztethet.
(5) A  jelen alcímben foglalt rendelkezéseket a  Kormány jóváhagyásával túlléphető előirányzatok esetében is 
alkalmazni kell.”

10. § (1) A 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  éves költségvetési beszámolót a  középirányító szerv és a  közvetlen fejezeti irányítású költségvetési szerv 
a  BM FÖF részére küldi meg. Az  éves költségvetési beszámoló tartalmazza a  saját, a  középirányított, továbbá 
a hozzárendelt költségvetési szervek felülvizsgált és címszinten összesített éves költségvetési beszámolóját is.”

 (2) A 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 16. § (4)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  BM FÖF a  középirányító szerv és a  közvetlen fejezeti irányítású költségvetési szerv éves költségvetési 
beszámolóját az  Áhsz. 32.  § (1)  bekezdése szerinti határidőt követő húsz napon belül felülvizsgálja és – annak 
javítása, kiegészítése szükség szerinti elrendelését és elvégzését követően – a  Kincstár által működtetett 
elektronikus adatszolgáltató rendszerben címenként jóváhagyja.
(5) A  jóváhagyott adattartalmú aláírt éves költségvetési beszámolót a  középirányító szerv és a  közvetlen fejezeti 
irányítású költségvetési szerv a Kincstár általi elfogadását követő húsz napon belül a szerv vezetője és a gazdasági 
vezető aláírásával ellátva küldi meg a BM FÖF részére, amelyet a BM FÖF a felülvizsgálat elvégzését igazoló személy 
aláírásával ellátva tíz napon belül visszaküld.”

11. §  A 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § (1) A költségvetési szervek, a központi és a fejezeti kezelésű előirányzatok szakmai kezelőinek zárszámadáshoz 
kapcsolódó adatszolgáltatásának részletes tartalmi és formai követelményeit a BM FÖF az államháztartásért felelős 
miniszter tájékoztatójának figyelembevételével határozza meg.
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(2) A zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás számszaki részét a Kincstár honlapján működtetett elektronikus 
program felhasználásával kell elkészíteni.
(3) A  középirányító szerv és a  közvetlen fejezeti irányítású költségvetési szerv saját, az  általa irányított, valamint 
a  hozzárendelt költségvetési szervek összesített zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatását a  BM FÖF által 
megadott határidőig küldi meg a BM FÖF részére.
(4) A  költségvetési szervek beszámolási kötelezettségének teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért 
a költségvetési szerv vezetője felelős, az éves költségvetési beszámoló elkészítésekor számot ad a folyamatba épített 
előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés, a  belső ellenőrzés rendszeréről, továbbá arról, hogy az  Áht. belső 
kontrollokkal kapcsolatos előírásainak miként tett eleget.
(5) A  zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatásokat a  BM FÖF – az  államháztartásért felelős miniszter 
tájékoztatójában meghatározott szempontok alapján – felülvizsgálja, és fejezeti szinten összesíti, majd továbbítja 
az államháztartásért felelős miniszternek.”

12. §  A 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  költségvetési maradvány tekintetében az  Ávr. 152.  § (1)  bekezdése szerinti elszámoláshoz a  középirányító 
szerv és a közvetlen fejezeti irányítású költségvetési szerv a saját, az általa középirányított, valamint a hozzárendelt 
költségvetési szervek költségvetési maradványa tekintetében a BM FÖF által meghatározott határidőig megküldik 
az Ávr. 152. §-ában meghatározott adatokat.”

13. §  A 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 20. § (6)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az Áht. 108/A. § (1) bekezdése, valamint az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése értelmében az államháztartás központi 
alrendszerébe tartozó költségvetési szerv a  bevételeinek és kiadásainak várható alakulásáról havonta szolgáltat 
adatot a  Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszeren keresztül a  tárgyhónap 7. napjáig, amely 
adatszolgáltatást a  BM FÖF jogosultsággal rendelkező munkatársa legkésőbb az  adatszolgáltatási esedékesség 
hónapjának 10. napjáig jóváhagy.
(7) A (6) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a tárgyhónap, tárgyhónapot követő hónap, valamint a tárgyév egésze 
bontásban kell megadni.
(8) A  fejezeti és központi kezelésű előirányzatok tekintetében az  Áht. 108/A.  § (1)  bekezdése, valamint az  Ávr. 
172/A.  § (1)  bekezdése szerinti adatszolgáltatást a  BM FÖF teljesíti a  Kincstár által működtetett elektronikus 
adatszolgáltató Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszerben az  adatszolgáltatási esedékesség 
hónapjának 10. napjáig.”

14. §  A 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás VII. fejezete a következő 20/A. és 20/B. §-sal egészül ki:
„20/A. § A  lebonyolító szerv adatszolgáltatási kötelezettségét a  lebonyolításról szóló megállapodásban rögzítettek 
szerint köteles teljesíteni.
20/B.  § A  kezelő szerv adatszolgáltatási kötelezettségét a  kezelői megállapodásban, illetve a  BM FÖF által 
meghatározott módon köteles teljesíteni.”

15. §  A 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22.  § (1) A  költségvetési szerv a  középirányítója, valamint a  Belügyminisztérium Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló BM utasításban meghatározott szakmai irányítását ellátó államtitkár vagy helyettes államtitkár 
útján az Áht. 8/A. § (2) bekezdése szerinti formanyomtatvány alkalmazásával elkészített egységes szerkezetű alapító 
okiratának, valamint a  módosító okiratának a  BM gazdasági helyettes államtitkára részére történő megküldésével 
kezdeményezi a  költségvetési szerv alapító okiratának módosítását. A  BM Portfoliófelügyeleti és Beszerzési 
Főosztály az egységes szerkezetű alapító okiratot, valamint a módosító okiratot megvizsgálja a költségvetési szerv 
jogállására és gazdálkodására vonatkozó államháztartási szabályok alapján, majd egyezteti a  Kincstár, valamint 
a Pénzügyminisztérium bevonásával.
(2) A  BM gazdasági helyettes államtitkára az  Ávr. 5.  § (5)  bekezdés c)  pontjában rögzített esetben egyetértés 
megkérése céljából megküldi az  egységes szerkezetű alapító okiratot, valamint a  módosító okiratot 
az államháztartásért felelős miniszter részére egyetértés megkérése céljából.
(3) Az  államháztartásért felelős miniszter által kiadott egyetértés rendelkezésre állása esetén a  BM gazdasági 
helyettes államtitkára az  egységes szerkezetű alapító okiratot, valamint a  módosító okiratot – az  érintett 
költségvetési szerv a  Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló BM utasításban 
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meghatározott szakmai irányítását ellátó államtitkár vagy helyettes államtitkár útján – kiadmányozás céljából 
felterjeszti a miniszterhez.
(4) A  BM Portfoliófelügyeleti és Beszerzési Főosztály az  adatváltozás törzskönyvi nyilvántartásban való átvezetése 
céljából a  hivatali kapun keresztül benyújtja az  egységes szerkezetű alapító okiratot, az  elektronikus aláírással 
kiadmányozott módosító okiratot a  Kincstárhoz az  Ávr. szerinti változásbejelentési kérelemmel, valamint – az  Ávr. 
5. § (5) bekezdés c) pontjában rögzített esetben – az államháztartásért felelős miniszter egyetértő dokumentumával 
együtt.
(5) A BM Portfoliófelügyeleti és Beszerzési Főosztály a törzskönyvi bejegyzésről szóló határozat rendelkezésre állását 
követően az  egységes szerkezetű alapító okiratot, valamint a  módosító okiratot elektronikus úton megküldi 
az érintett középirányító szerv vagy a közvetlen fejezeti irányítású költségvetési szerv részére.”

16. §  A 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27.  § (1) A  költségvetési szerv gazdálkodó szervezet létrehozására, illetve abban való részesedés szerzésére 
vonatkozó javaslatát, kérelmét – a  középirányító szerv vagy a  gazdasági szervezettel rendelkező, kijelölt 
költségvetési szerv útján, az  állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Vhr.) 6. §-ára figyelemmel – a BM gazdasági helyettes államtitkárhoz nyújtja be. A Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) felé a  Vhr. 6.  §-ában meghatározott kezdeményezést tartalmazó 
előterjesztést a költségvetési szerv a BM Portfoliófelügyeleti és Beszerzési Főosztállyal együttműködve készíti elő.
(2) A  gazdálkodó szervezet tekintetében az  állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 
szerint kijelölt, vagy a  nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) alapján 
meghatalmazott tulajdonosi joggyakorlóként vagy tulajdonosi joggyakorlói meghatalmazottként eljáró 
költségvetési szerv, (a továbbiakban együtt: tulajdonosi joggyakorló költségvetési szerv) a BM gazdasági helyettes 
államtitkára útján – amennyiben egyedi esetben másként nem dönt – évente június 30-ig írásbeli szakmai 
és pénzügyi beszámolót készít a miniszter részére az előző év tulajdonosi joggyakorlásáról.
(3) A  tulajdonosi joggyakorló költségvetési szerv a  (2)  bekezdés szerinti beszámolót és annak 
mellékleteként  az  1.  melléklet szerinti táblázatot kitöltve a  BM gazdasági helyettes államtitkára részére küldi meg 
a  portfolio@bm.gov.hu e-mail-címre. A beszámoló különösen a gazdálkodó szervezetre vonatkozó alábbi adatokat 
tartalmazza:
a) a gazdálkodó szervezet tevékenységének rövid összefoglalása, a  tevékenységet meghatározó tényezők rövid 
bemutatása,
b) a gazdálkodást teljeskörűen bemutató gazdasági-pénzügyi adatok,
c) a működést bemutató legfontosabb adatok, így különösen létszámadatok, szervezeti változások, legjelentősebb 
beruházások,
d) tulajdonosi döntések, azok indokolása és végrehajtása,
e) kockázati tényezők, ennek megelőzésére, illetve elhárítására tett intézkedések,
f ) a belső ellenőrzési mechanizmusok lényegesebb elemei, azok megvalósulása,
g) egyéb, a gazdálkodó szervezetek működésével összefüggésben kiemelendő tények, így különösen a gazdálkodó 
szervezetet vagy a tulajdonosi joggyakorlást érintő külső ellenőrzések és azok megállapításai.
(4) Ha a beszámoló megvizsgálását követően a BM Portfoliófelügyeleti és Beszerzési Főosztályának vezetője úgy ítéli 
meg, hogy a gazdálkodó szervezet működését és gazdálkodását bemutató további adatok szükségesek, azok soron 
kívüli benyújtására hívja fel a tulajdonosi joggyakorló költségvetési szervet.
(5) Ha a beszámoló a Mavtv. szerinti minősített adatot tartalmaz, a beszámoló a Mavtv.-ben foglaltaknak megfelelő 
formában kerül megküldésre.”

17. §  A 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 28. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) E fejezet 28–36. §-ának rendelkezései nem alkalmazhatóak a jogszabályban meghatározott, minősített adatokat 
tartalmazó nemzetbiztonsági célú és rendeltetésű vagyon tekintetében.”

18. §  A 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 36. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  BM irányítása alatt álló költségvetési szerv önkormányzat, külön törvény szerinti közhasznú szervezet vagy 
egyház, egyházi jogi személy részére ingó vagyont a Vtv. előírásai szerint adhat ingyenesen tulajdonba. Az ingyenes 
tulajdonba adással kapcsolatos kormány-előterjesztés elkészítése az  átadó BM költségvetési szerv feladata. 
Az ingyenes tulajdonba adás a költségvetési szerv vezetőjének lemondó nyilatkozata és az érintett önkormányzat, 
külön törvény szerinti közhasznú szervezet vagy egyház, egyházi jogi személy vezetőjének befogadó nyilatkozata 
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alapján, a  BM gazdasági helyettes államtitkára részére felterjesztett kérelemre kiadott előzetes egyetértéssel 
történhet. A négy példányban kiadott egyetértő nyilatkozat egy eredeti példányát az érintett önkormányzat, külön 
törvény szerinti közhasznú szervezet vagy egyház, egyházi jogi személy, egy eredeti példányát az MNV Zrt. részére 
kell továbbítani. A költségvetési szervnél maradó eredeti példányú nyilatkozatokról hitelesített másolat készíthető, 
amennyiben az  önkormányzat, külön törvény szerinti közhasznú szervezet vagy egyház, egyházi jogi személy 
részére nem elég az egy példány, vagy a költségvetési szervnél a maradó két példány nem elégséges. Az MNV Zrt. 
részére minden esetben eredeti nyilatkozatot kell küldeni.”

19. §  A 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

20. §  A 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás
a) 5.  §-ában az „az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre” szövegrész helyébe az „a középirányítása alá 

tartozó költségvetési szervekre” szöveg,
b) 6.  § nyitó szövegrészében a  „középirányító szerv, a  más irányítási jogokat gyakorló szerv az  irányítása, 

fenntartása alá tartozó költségvetési szerv” szövegrész helyébe a  „középirányító szerv a  középirányítása, 
fenntartása alá tartozó költségvetési szervek” szöveg,

c) 6.  § c)  pont ca)  alpontjában az  „az irányítása alá tartozó költségvetési szerv” szövegrész helyébe 
az „a középirányítása alá tartozó költségvetési szervek” szöveg,

d) 6. § c) pont cb) alpontjában az „érintett szervek” szövegrész helyébe az „érintett költségvetési szervek” szöveg,
e) 6. § c) pont cd) alpontjában, 7. § (3) bekezdésében, 11. § (1)–(2) bekezdésében, 12. § (1)–(3) bekezdésében, 

13.  § (2)  bekezdés a)  pontjában és (3)  bekezdésében, 14.  §-ában, 16.  § (2)  bekezdésében, 18.  §  
(2)–(3)  bekezdésében, 20.  § (1), (4) és (5)  bekezdésében, 25.  § (2)  bekezdés a)–b) és d)–e)  pontjában 
a „BM KF” szövegrész helyébe a „BM FÖF” szöveg,

f ) 6. § c) pont cf ) alpontjában a „BM KF-et” szövegrész helyébe a „BM FÖF-öt” szöveg,
g) 10. § (3) bekezdésében, 24. §-ában a „BM KF” szövegrészek helyébe a „BM FÖF” szöveg,
h) 11. § (2) bekezdésében a „BM KF-re” szövegrész helyébe a „BM FÖF-re” szöveg,
i) 13.  § (1)  bekezdésében a „megállapodásokat a  fejezetet irányító” szövegrész helyébe a „megállapodásokat 

– értékhatártól függetlenül – a fejezetet irányító” szöveg,
j) 13.  § (3)  bekezdésében az „a Mavtv.” szövegrész helyébe az „a minősített adat védelméről szóló 2009. évi 

CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.)” szöveg,
k) 20. § (3) bekezdésében a „jelentések” szövegrész helyébe az „adatszolgáltatások” szöveg,
l) 25. § (1) bekezdésében a „BM KF-en” szövegrész helyébe a „BM FÖF-ön” szöveg,
m) 29.  § (1) és (3)  bekezdésében, 30.  § (5)  bekezdés nyitó szövegrészében és (6)  bekezdésében, 32.  §  

(3)–(5)  bekezdésében, 33.  § (2)–(4) és (6)  bekezdésében, 35.  § (1)–(2)  bekezdésében, 35/A.  §-ában, 
36.  §  (4)  bekezdésében, 39.  § (9)  bekezdésében, 40.  § (3)  bekezdésében, 40/A.  § (1)  bekezdésében 
a „BM Műszaki Főosztály” szövegrész helyébe a „BM Műszaki és Vagyongazdálkodási Főosztály” szöveg,

n) 31.  § (2)  bekezdésében a  „Műszaki Főosztállyal” szövegrész helyébe a  „Műszaki és Vagyongazdálkodási 
Főosztállyal” szöveg,

o) 35/B.  § (1)  bekezdésében a „Műszaki Főosztály” szövegrész helyébe a „BM Műszaki és Vagyongazdálkodási 
Főosztály” szöveg,

p) 35/B.  § (2)–(3)  bekezdésében és 36.  § (8)  bekezdésében a „BM Műszaki Főosztály” szövegrészek helyébe 
a „BM Műszaki és Vagyongazdálkodási Főosztály” szöveg,

q) 43. §-ában a „fejezeti” szövegrészek helyébe a „fejezeti és központi” szöveg
lép.

21. §  Hatályát veszti a 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás
a) 1. § (2) bekezdése,
b) 2. § 1. pontjában az „a rendvédelmi technikumok és” szövegrész,
c) 9/A. §-a,
d) 10. § (6) bekezdése,
e) 11. § (1) bekezdése,
f ) 13. § (6) bekezdése,
g) 18. § (4) és (5) bekezdésében az  „ , a más irányítási jogokat gyakorló szerv” szövegrész,
h) 26. §-a,
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i) 28. § (1) bekezdésében az „az Nbtv.,” szövegrész,
j) 35. § (3) bekezdése,
k) 40. § (1) bekezdésében az  „ , a más irányítási jogokat gyakorló szervnek” szövegrész,
l) 40. § (8) bekezdése,
m) 42. §-a.

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

23. §  A költségvetési szervek a  gazdálkodásuk rendjére vonatkozó belső szabályzataikat, a  jelen utasításban foglaltak 
figyelembevételével, ezen utasítás hatálybalépését követő 30 napon belül felülvizsgálják és szükség esetén 
módosítják.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 16/2022. (IX. 14.) BM utasításhoz
„1. melléklet a 4/2015. (IV. 10.) BM utasításhoz

1 A B C D E F G H I J K

2 … tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok …. évi főbb gazdálkodási adatai

3 Sorszám
Társaság 

neve

Értékesítés 

nettó 

árbevétele

Egyéb 

bevétel

Anyag-

jellegű 

ráfordítások

Személyi 

jellegű 

ráfordítások

Adózott 

eredmény

Jegyzett 

tőke

Saját 

tőke

Mérleg 

főösszeg

Átlagos 

létszám 

(fő)

4

…
”

Az építési és beruházási miniszter 3/2022. (IX. 14.) ÉBM utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről

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

1. §  A  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 22.  § (1)  bekezdése és 221.  § (2)  bekezdése alapján 
Dányi Gábort 2022. szeptember 1. napjától 2024. június 30. napjáig az állami beruházási kerettörvény kidolgozásáért, 
valamint a  beruházási kontrolling- és elszámolási rendszer működtetéséért felelős miniszteri biztossá 
(a továbbiakban: miniszteri biztos) nevezem ki.

2. §  A miniszteri biztos
a) ellátja az  állami beruházási kerettörvény tervezetének kialakításával összefüggő feladatokat, valamint 

közreműködik a  tárgyban előkészített előterjesztés tárcaközi és társadalmi egyeztetése koordinációjával 
összefüggő feladatokban,

b) áttekinti az  állami beruházóknál vezetett nyilvántartásokat és informatikai rendszereket, intézkedik azok 
egységesítése érdekében,

c) gondoskodik a  beruházások hiteles nyilvántartási és kontrollingrendszerének kialakításáról és 
működtetéséről.
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3. §  A miniszteri biztos tevékenységét az építési és beruházási miniszter irányítja.

4. §  A  miniszteri biztost tevékenysége ellátásáért a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai 
és  az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38.  § (6)  bekezdése szerinti díjazás és juttatások 
illetik meg.

5. §  A miniszteri biztost tevékenysége ellátásában 3 fős titkárság segíti.

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

  Lázár János s. k.,
  építési és beruházási miniszter

A pénzügyminiszter 10/2022. (IX. 14.) PM utasítása  
a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról 
szóló 12/2021. (XII. 29.) PM utasítás módosításáról

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

1. §  A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 
12/2021. (XII. 29.) PM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.  § A  Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) és a  központi költségvetés közti elszámolásokban 
a KÖF szakmai feladatköre szerint felelős osztálya felelős az utalványozásért az MNB által benyújtásra kerülő számla 
alapján, és a monetáris politikai kérdésekben feladatkörében érintett államháztartás finanszírozásáért és nemzetközi 
kapcsolatokért felelős államtitkár érvényesíti azt.”

2. § (1) Az Utasítás 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) Az Utasítás 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

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

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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1. melléklet a 10/2022. (IX. 14.) PM utasításhoz
„1. melléklet a 12/2021. (XII. 29.) PM utasításhoz

Az egyes központi kezelésű előirányzatok költségvetési kiadási előirányzatai tekintetében az érvényesítés és utalványozás rendje

1.
Cím- 

szám

Alcím- 

szám

Jogcím- 

csoport- 

szám

Jogcím- 

szám
Címnév

Alcím- 

név

Jogcím- 

csoport- 

név

Jogcímnév

Érvényesítésért 

felelős 

szervezeti 

egység

Utalványozásért felelős  

szervezeti egység

2. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. 32 Egyéb költségvetési kiadások

4. 1 Vegyes kiadások

5. 4 Felszámolásokkal és szanálással kapcsolatos kiadások KÖF JKF

6. 6 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése

7.
A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által fizetett járadék megtérítése 
az Igazgatóság Egészségügyi, Szociális és Nyugdíjbiztosítási Költségvetési 
Ügyek Főosztályához benyújtott fizetési értesítése alapján történik. 

KÖF

Egészségügyi, Szociális és 
Nyugdíjbiztosítási 

Költségvetési Ügyek 
Főosztálya

8.
A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által fizetett járadék megtérítése 
az Egészségügyi, Szociális és Nyugdíjbiztosítási Költségvetési Ügyek 
Főosztályához benyújtott fizetési értesítés alapján történik.

KÖF

Egészségügyi, Szociális és 
Nyugdíjbiztosítási 

Költségvetési Ügyek 
Főosztálya

9.

A pénzügyminisztert, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi 
IV. törvény 28. § (1) bekezdésében vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény 3:405. § (2) bekezdésében meghatározott általános 
szabálytól eltérő jogszabályi rendelkezés alapján a pénzügyminiszter által 
képviselt, államot terhelő fizetési kötelezettség teljesítése jogszabály, 
Korm. határozat alapján megkötött szerződésben, jogerős bírósági 
határozatban vagy peren kívüli egyezséget jóváhagyó iratban meghatározott 
összegek megtérítése.

KÖF

A JKF vagy a JKHÁT 
a követelés tárgya szerinti 

illetékes szakfőosztály 
egyetértésével

10.
Az állam polgári jogviszonyban történő képviseletének ügyvédi, bírósági, 
kiadásai, ha az állam képviseletében a pénzügyminiszter jár el.

KÖF JKF vagy a JKHÁT
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11.

Az állami vezetői mulasztások, illetve az állam nevében elkövetett jogsértések 
áldozatait megillető kártérítésekről szóló 33/2010. (VI. 11.) OGY határozat 
végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1189/2010. (IX. 13.) 
Korm. határozat alapján a pénzügyminisztert és a belügyminisztert jelöli ki 
az állami vezetői mulasztások, illetve az állam nevében elkövetett jogsértések 
áldozatait megillető kártérítésekről szóló 33/2010. (VI. 11.) OGY határozat 
III.1. pontja szerinti igények forrásbiztosítására. A két tárca közötti 
megegyezések alapján ezeket a kártérítéseket ezen előirányzatról biztosítják.

KÖF
Reál Költségvetési Fejezetek 

Főosztálya

12. 11 Egyéb vegyes kiadások 

13.
– a volt nyugati hadifoglyok hitelutalványainak rendezése, a külföldiek 
földmegváltási ügyeinek rendezése, illetve az ismeretlen helyen tartózkodók 
forint követeléseinek rendezése

KÖF

Magyar Államkincstár 
Járadékokat és 

Viszontgaranciákat Kezelő 
Főosztály  

(a továbbiakban: JVKF)

14.
– a kárpótlási jegyek Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.-be 
történő beszállításához kapcsolódó feladatok ellátása

KÖF

Államháztartás 
finanszírozásáért és 

nemzetközi kapcsolatokért 
felelős államtitkári titkárság

15.
– az Országos Betétbiztosítási Alappal kötött megbízási szerződésből eredő, 
megbízás ellátásával összefüggésben felmerült költségek megtérítése

KÖF

Nemzetközi kapcsolatokért 
felelős helyettes államtitkári 

titkárság  
(a továbbiakban: NKHÁT)

16. 36 Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek kiadásai

17. 1 IBRD alaptőkeemelés KÖF
Nemzetközi Együttműködési 

és Elemzési Főosztály  
(a továbbiakban: NEEF)

18. 2 IFC tőkeemelés KÖF NEEF

19. 4 Bruegel tagdíj KÖF MF

20. 7 IDA alaptőke-hozzájárulás KÖF NEEF

21. 9 A nemzetközi pénzügyi intézményekkel kapcsolatos egyéb kiadások KÖF NEEF

22. 37 Hozzájárulás az EU költségvetéséhez KÖF
EU Költségvetési 

Kapcsolatok Főosztálya
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23. XLVII. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP

24. 1 Központi kezelésű előirányzatok

25. 7 Lakástámogatások

26.

A lakás-előtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) 
Korm. rendelet, a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) 
Korm. rendelet, a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek 
állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet, a lakásépítési 
támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet, az otthonteremtési 
kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet, a devizakölcsönök 
törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók 
támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet, az adósságrendezésben részt 
vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott 
törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet, az új lakások 
építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) 
Korm. rendelet, a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi 
otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet, a nemzeti 
otthonteremtési közösségekről szóló törvény végrehajtásának szabályairól szóló 
115/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet, a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú 
jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet, 
a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) 
Korm. rendelet, a rozsdaövezeti akcióterületen létesített lakóingatlanban kialakított 
lakások vásárlásához kapcsolódó adó-visszatérítési támogatásról szóló  
444/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet szerint meghatározott cél.

Kincstár.
A lakáscélú állami 

támogatásokról szóló 
12/2001. (I. 31.)  

Korm. rendelet 25/A. §-a 
szerinti lakáspolitikát 

megalapozó kutatások, 
tanulmányok, a lakáscélú 

támogatások 
megismertetése, valamint 

pályázatkezeléssel 
kapcsolatos kiadások esetén 

a Kiemelt Támogatási 
Programok Főosztály 

szakmai teljesítés igazolása 
alapján végzi a feladatot 

a Kincstár.

”
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2. melléklet a 10/2022. (IX. 14.) PM utasításhoz

 1. Az Utasítás 3. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.

Sor- 

szám
Szervezeti egység Név Aláírás

1. Makrogazdasági Főosztály 
(MF)

dr. Várpalotai Viktor

”

 2. Az Utasítás 3. melléklet 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„7.

Sor- 

szám
Szervezeti egység Név Aláírás

1. Nemzetközi 
Együttműködési és 
Elemzési Főosztály (NEEF)

Pálfiné Dr. Sipőcz Rita

2. NEEF Bencze Attila

3. NEEF Vizi Zsuzsanna

”

 3. Az Utasítás 3. melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„8.

Sor- 

szám
Szervezeti egység Név Aláírás

1. Egészségügyi, Szociális  
és Nyugdíjbiztosítási 
Költségvetési Ügyek 
Főosztálya (ESZNYF)

Peregi Zsolt Gergely

2. ESZNYF Borisza Gyula

3. ESZNYF Dr. Somogyi Andrea

”

 4. Az Utasítás 3. melléklet 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„9.

Sor- 

szám
Szervezeti egység Név Aláírás

1. Államháztartás 
finanszírozásáért és 
nemzetközi kapcsolatokért 
felelős államtitkári 
titkárság (ÁFÁT)

Tóth Tibor

”
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 5. Az Utasítás 3. melléklete a következő 12. ponttal egészül ki:

„12.

Sor- 

szám
Szervezeti egység Név Aláírás

1. Nemzetközi 
kapcsolatokért felelős 
helyettes államtitkári 
titkárság (NKHÁT)

Balogh László

”

A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 21/2022. (IX. 14.) BVOP utasítása  
a törzsfoglalkozás végrehajtásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23.  § (4)  bekezdés c)  pontja alapján – figyelemmel a  büntetés-végrehajtási 
szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvényre, a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvényre, valamint az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás 
végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendeletre – az alábbi utasítást adom ki:

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

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

 3. A bv. szervek együttműködés keretében agglomerációs szinten agglomerációs törzsfoglalkozást, továbbá önállóan, 
törzsfoglalkozást tartanak.
a) A bv. szervek évente legalább egy törzsfoglalkozást kötelesek tartani önállóan, melynek tervezett időpontját 

a bv. szerv munkatervében rögzíteni kell.
b) Az agglomeráció vezetője évente legalább egy agglomerációs törzsfoglalkozást köteles tartani az irányítása 

alá tartozó valamennyi bv. szerv bevonásával, melynek tervezett időpontját a  bv. szervek munkatervében 
rögzíteni kell.

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

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

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

köteles részt venni.
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 5. Az agglomerációs törzsfoglalkozáson
a) az agglomerációba tartozó bv. szerv vezetője és/vagy helyettese,
b) az  agglomerációs körzetbe tartozó bv. szervek agglomerációs vezető által kijelölt gazdasági vezetői, 

osztályvezetői, osztályvezető-helyettesei,
c) a bv. szerv vezetője által kijelölt biztonsági tiszt(ek), biztonsági főfelügyelő(k), körlet-főfelügyelő(k),
d) a  munkáltatás-biztonsági vezető(k), a  fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági 

társaság foglalkoztatási biztonsági felelőse,
e) az  agglomerációs vezető által berendelt személyek (reintegrációs tiszt, mozgósítási megbízott, műveleti 

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

kötelesek részt venni.
 6. A  törzsfoglalkozáson való részvételre indokolt esetben a  bv. szerv vezetője a  társszervek képviselőit is felkérheti. 

Az  agglomerációs törzsfoglalkozáson való részvételre indokolt esetben az  agglomeráció vezetője a  társszervek 
képviselőit is felkérheti.

 7. A törzsfoglalkozásról való távollétet a bv. szerv vezetője a 4. pont b)–j) alpontjában meghatározott személyeknek, 
az  agglomerációs törzsfoglalkozásról való távollétet az  agglomeráció vezetője az  5.  pont a)–e)  alpontjában 
meghatározott személyeknek (a továbbiakban együtt: részvételre kötelezett személyi állomány) kizárólag kivételes 
esetben engedélyezheti.

 8. A törzsfoglalkozások tematikáját úgy kell összeállítani, hogy abban évente mindazon eseményfajták szerepeljenek, 
amelyek kezelésére a bv. szerv a felszámolási tervekben foglaltaknak megfelelően köteles. A törzsfoglalkozás vagy 
az  agglomerációs törzsfoglalkozás során, évente legalább egy alkalommal honvédelmi, katasztrófavédelmi, illetve 
polgári védelmi tárgyú feltételezést is szerepeltetni kell. A  törzsfoglalkozáson ismertetni kell a  törzsfoglalkozások 
közötti időszakban – helyben vagy más bv. szervnél – történt súlyosabb események tanulságait, továbbá értékelni 
kell az adott bv. szerv biztonsági helyzetét is.

 9.  A  törzsfoglalkozás időpontja előtt nyolc nappal a  tematika megjelölésével a  BVOP Biztonsági Szolgálatát és 
az agglomeráció vezetőjét írásban tájékoztatni kell. Az agglomerációs törzsfoglalkozás időpontja előtt nyolc nappal 
a tematika megjelölésével a BVOP Biztonsági Szolgálatát írásban tájékoztatni kell.

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

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

 12.  A törzsfoglalkozásra és az agglomerációs törzsfoglalkozásra foglalkozási tervet kell készíteni. A foglalkozási tervnek 
tartalmaznia kell
a) a foglalkozás vezetőjét, a résztvevők körét,
b) a meghatározott öltözetet, felszerelést,
c) a foglakozás helyét,
d) időpontját, időtartamát,
e) tematikáját, módszerét,
f ) tervezett költségigényeit, anyagszükségleteit,
g) a részvételre kötelezett személyi állomány tevékenységét,
h) a felkészüléshez szükséges szakmai információkat.

 13.  Az agglomerációs vezető az agglomerációs törzsfoglalkozás megtartásának helyeként előzetes egyeztetés alapján 
az  általa vezetett agglomerációs körzetbe tartozó bv. szervet kijelölhet. Az  agglomerációs törzsfoglalkozásra 
készített foglalkozási tervet az  agglomerációs körzetbe tartozó bv. szervek felkészülési lehetőségének biztosítása 
érdekében előzetesen részükre meg kell küldeni.

 14.  A  foglalkozási tervhez mellékelni kell az  előzetes betekintést igazoló ívet és a  részvételre kötelezett személyi 
állomány jelenléti ívét. A  betekintést és a  jelenlétet a  részvételre kötelezett személyi állomány aláírásával igazolni 
köteles. A foglalkozási tervet és mellékleteit az ügykezelési szabályoknak megfelelően kell kezelni.

 15.  A  törzsfoglalkozást a  bv. szerv vezetője, az  agglomerációs törzsfoglalkozást az  agglomeráció vezetője vezeti, 
és közvetlenül ellenőrzi a résztvevő személyi állomány felkészültségét.
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 16.  Amennyiben a  törzsfoglalkozás és az  agglomerációs törzsfoglalkozás jellege lehetővé teszi a  feltevéseket 
csoportokban kell megoldani. A  csoportokat úgy kell kialakítani, hogy lehetőség szerint azokban az  eltérő 
szakterületen dolgozók egyenlő arányban vegyenek részt.

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

 18.  A  törzsfoglalkozás és az  agglomerációs törzsfoglalkozás végrehajtásának tapasztalatairól 5 munkanapon belül 
jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az  ügykezelési szabályoknak megfelelően kell kezelni. A  jegyzőkönyvben 
rögzíteni kell a  tematika szerinti információkat, a  feltevéseket, az  azokra adott megoldásokat, továbbá 
a  felkészületlenség, a  szakmai ismeretek hiányosságainak észlelését, valamint az  arra megtett intézkedéseket, 
meghatározott feladatokat is. A  törzsfoglalkozásról szóló jegyzőkönyvet a  bv. szerv vezetője, az  agglomerációs 
törzsfoglalkozásról szóló jegyzőkönyvet az agglomeráció vezetője hagyja jóvá. Az agglomerációs törzsfoglalkozásról 
készült jegyzőkönyvet tájékoztatási célból az agglomerációs körzetbe tartozó bv. szervek részére meg kell küldeni.

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

 20.  A bv. szerv vezetője köteles gondoskodni arról, hogy a törzsfoglalkozástól vagy az agglomerációs törzsfoglalkozásról 
távollévők az  elmaradt ismereteket utólag megszerezzék. Az  agglomeráció vezetője az  agglomerációs körzetbe 
tartozó bv. szervek személyi állományának utólagos ismeretszerzését az agglomerációs törzsfoglalkozásról készült 
jegyzőkönyv megküldésével támogatja.

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

 22.  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
 23.  Hatályát veszti a törzsfoglalkozás végrehajtásáról szóló 24/2020. (VI. 19.) BVOP utasítás.

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

A legfőbb ügyész 7/2022. (IX. 14.) LÜ utasítása  
a jogi képviselettel kapcsolatos ügyészi feladatokról

Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 8. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Ügyészségi Alkalmazottak 
Országos Tanácsa és az  ügyészségi alkalmazottak érdekképviseleti szervei véleményének figyelembevételével – a  következő 
utasítást adom ki:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. Az utasítás hatálya

1. § (1) Az  utasítást kell alkalmazni a  Legfőbb Ügyészség képviseletében (a továbbiakban: perképviselet) az  ellene, illetve 
általa indított polgári peres és nemperes eljárásokban.

 (2) Az utasítást kell alkalmazni továbbá
a) a munkaügyi perekben, ha a vitatott munkáltatói intézkedés ügyészségi alkalmazottat érint,
b) a  perképviseletet ellátó szervezeti egység és az  illetékes legfőbb ügyészségi főosztályok, önálló osztályok, 

a  Gazdasági Főigazgatóság (a továbbiakban együtt: főosztályok), valamint a  főügyészségek, fellebbviteli 
főügyészségek, az Országos Kriminológiai Intézet (a továbbiakban együtt: főügyészségek) együttműködésére 
a perképviselet során,

c) az utasítás hatálya alá tartozó perek tapasztalatainak az ügyészi szervezetben történő megismertetésére,
d) a  polgári jogi marasztalást követően az  ügyészségi szolgálati viszonyból eredő kártérítési felelősségre, 

illetve  sérelemdíjra kötelezhetőségre, valamint a  kártérítés, illetve sérelemdíj megfizetése iránti igény 
érvényesítésére irányuló eljárásokban (a továbbiakban együtt: kártérítési eljárás).
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 (3) Az utasítás hatálya nem terjed ki
a) azokra a perekre, amelyeket az ügyész közhatalmi jogkörében eljárva, törvény felhatalmazása alapján indít,
b) a  közérdekű adat megismerése iránti igényérvényesítés céljából az  információs önrendelkezési jogról és 

az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján indított perekre, kivéve, ha a  perben a  jogi 
képviselet kötelező,

c) a végrehajtható ügyészi határozaton alapuló követelések behajtására.
 (4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti, az utasítás hatálya alá nem tartozó közérdekű adat megismerése iránti perekben 

az  eljáró ügyészi szerv az  első-, illetve másodfokon eljáró bíróság ítéletét a  Legfőbb Ügyészség Jogi Képviseleti 
Önálló Osztályára (a továbbiakban: Osztály) felterjeszti.

2. Hatáskör és illetékesség

2. § (1) Az Osztály az utasítás hatálya alá tartozó ügyekben bármely bíróságnál eljárhat.
 (2) Az Osztály hatáskörébe tartozik különösen

a) a Legfőbb Ügyészséggel szemben közvetlenül bejelentett igény elbírálása,
b) fizetési meghagyásos eljárás indítása és perindítás a Legfőbb Ügyészség nevében,
c) a  képviselet ellátása a  Legfőbb Ügyészség ellen indított peres és nemperes eljárásokban, így különösen 

az  ügyészségi jogkörben okozott kár megtérítése iránt, személyiségi jogok és személyhez fűződő jogok 
megsértése miatt indított, illetve munkaügyi perekben,

d) javaslattétel fegyelmi és kártérítési eljárások kezdeményezésének megfontolására a  Legfőbb Ügyészség 
polgári jogi marasztalásával végződött ügyekkel összefüggésben.

 (3) Amennyiben nem a  Legfőbb Ügyészség, hanem más ügyészség ellen indított perről a  bíróság az  ügyészséget 
a  keresetlevél kézbesítésével egyidejűleg az  írásbeli ellenkérelem (a továbbiakban: ellenkérelem) előterjesztésére 
felhívó végzés megküldésével, a keresetlevél visszautasításáról rendelkező végzés megküldésével vagy más módon 
értesíti, az  iratokat az  illetékes főügyész haladéktalanul felterjeszti az  Osztályra, és – amennyiben az  indokolt – 
az érdemi védekezés elkészítése érdekében a 10. § (3) bekezdése szerinti véleményes jelentést tesz. A bíróságnak 
be  kell jelenteni a  perbeli jogképesség hiányát, de érdemi védekezés nem terjeszthető elő, és iratok sem 
küldhetők meg a bíróságnak.

 (4) Ha a  bíróság az  ügyészség bármely szervezeti egységétől az  utasítás hatálya alá tartozó perrel összefüggésben 
iratok megküldését kéri, a szervezeti egység vezetője a megkeresést és a megkeresés teljesítését tartalmazó iratot 
– előzetes egyeztetésre – az Osztálynak haladéktalanul megküldi.

 (5) Ha a bíróság vagy más hatóság kártalanítás iránt a Magyar Állammal szemben indított polgári perekben ügyészségi 
házi iratok kiadását kéri, az ehhez szükséges legfőbb ügyészi engedély beszerzése az Osztály hatáskörébe tartozik. 
Ez  esetben a  megkeresést az  érintett iratokkal és az  esetleges ügyészségi érdekellentétre, közérdekre vagy egyéb 
különös méltánylást érdemlő esetre kitérő véleményes jelentéssel együtt az  Osztályra kell megküldeni. 
A felterjesztett iratokat az Osztály az abban foglaltak szakmai felülvizsgálata nélkül továbbítja engedélyeztetésre.

 (6) A perképviseletet országos illetékességgel az Osztály látja el.
 (7) Kivételesen indokolt esetben meghatározott perbeli cselekmény elvégzésére az  Osztály vezetője a  perbíróság 

illetékességi területén működő ügyészségre beosztott ügyész részére meghatalmazást adhat a 17. § (1) bekezdése 
szerint.

3. Jelentéstételi kötelezettség

3. § (1) Az Osztály vezetője jelenti a legfőbb ügyésznek
a) a  követelés összege, a  követelés jogalapjának súlya, a  felperes személye miatt vagy más okból kiemelkedő 

jelentőségű előzetes igénybejelentéseket, illetve kereseteket, valamint ezek változását a per során,
b) a Legfőbb Ügyészséget marasztaló határozatot,
c) a jellegük vagy súlyuk miatt kiemelkedő egyéb határozatokat, illetve eljárási cselekményeket.

 (2) A jelentést a közjogi legfőbb ügyész helyettes útján kell bemutatni.

4. §  Az  utasításban megjelölt egyes perbeli cselekményekhez vagy más intézkedésekhez a  legfőbb ügyész engedélye 
szükséges.
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4. Pertársak képviselete

5. § (1) Az Osztály a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) szabályai szerint, kérésre 
ellátja a felperes pertárs ügyészségi alkalmazott perbeli képviseletét.

 (2) A Legfőbb Ügyészség és a pertárs ügyészségi alkalmazott a meghatalmazással egyidejűleg a perköltség viselésére 
külön megállapodást köt.

II. FEJEZET
PERKÉPVISELETI SZABÁLYOK

5. A perképviselet általános szabályai

6. § (1) A  perképviseletet az  Osztályra beosztott ügyészek a  polgári anyagi jogi és perrendtartási szabályok szerint, 
az Osztály ügyrendje és az annak részét képező kiadmányozási rend alapján látják el.

 (2) Az  ügyész köteles gondoskodni arról, hogy eljárási cselekményei ellenőrizhetőek legyenek. Ennek érdekében 
gondoskodik a  tárgyalási jegyzőkönyv iratban történő elhelyezéséről; azokról a  perfelvételi vagy perbeli 
nyilatkozatokról, valamint cselekményekről, amelyeket nem írásban tesz, illetve végez, feljegyzést készít, vagy 
azokat feljegyzi az ügy irataira.

 (3) Ha az  ügyben olyan körülmény merül fel, amely miatt egy nyilatkozat vagy perbeli cselekmény – törvényessége 
ellenére – hátrányosan érintheti az ügyészség alkotmányos helyzetét, illetve feladatainak ellátását, vagy újabb perre 
adna okot, az  ügyész haladéktalanul tájékoztatni köteles erről az  Osztály vezetőjét, aki dönt a  nyilatkozat vagy 
perbeli cselekmény megtételéről vagy mellőzéséről.

6. Iratbetekintési jog

7. § (1) Az  Osztály vezetője és a  perképviseletet ellátó ügyész az  üggyel kapcsolatos bármely ügyészségi, illetve 
az  ügyészség birtokában lévő iratot megismerhet, és arról – a  minősített iratok kivételével – feljegyzést vagy 
másolatot készíthet. A minősített iratokba való betekintésre és azok kezelésére a minősített adat védelméről szóló 
legfőbb ügyészi utasítást kell alkalmazni.

 (2) A  perképviselet során a  minősített iratok, illetve házi iratok csak akkor használhatók fel, ha ezt a  minősítő, illetve 
a legfőbb ügyész előzetesen engedélyezte.

7. Követeléselismerés és egyezségkötés

8. § (1) A  Legfőbb Ügyészséggel szemben bejelentett követelés, illetve felajánlott egyezség általában nem ismerhető el, 
illetve nem fogadható el.

 (2) A legfőbb ügyész engedélyével elismerhető a követelés, illetve a bíróság által jóváhagyott egyezség köthető, ha
a) a követelés kétséget kizáróan megalapozott,
b) a követelésre okot adó ügyészi magatartás a Legfőbb Ügyészség illetékes főosztálya vezetőjének álláspontja 

szerint nyilvánvalóan jogellenes és felróható,
c) polgári anyagi és eljárásjogi okokból egyaránt alapos okkal valószínűsíthető, hogy a bíróság a követelésnek 

helyt adna,
d) a követelés a bírói gyakorlat és az ügy körülményei alapján nem eltúlzott.

 (3) A  követelés elismerésének, illetve egyezség megkötésének engedélyezésére, a  Gazdasági Főigazgatóság írásban 
adott fedezetigazolási nyilatkozatának beszerzését követően az  Osztály vezetője tesz indokolt írásbeli javaslatot 
a  legfőbb ügyésznek. A  javaslatot az  ügy előzménye szerint illetékes legfőbb ügyész helyettesnek (főtitkárnak) is 
be kell mutatni.

8. Együttműködés más szervezeti egységekkel

9. § (1) Az eredményes perképviselet ellátása érdekében az Osztály együttműködik más, az ügy tárgya szerint hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező ügyészi szervekkel.

 (2) Ha a  perrel érintett folyamatban lévő ügyben ügyészi intézkedés szükségessége merül fel, annak megfontolására 
az Osztály vezetője az illetékes legfőbb ügyészségi főosztályt keresi meg.
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10. § (1) Az  Osztály a  perképviselettel érintett ügyben megkeresheti az  ügy tárgya szerint illetékes főügyészséget iratok, 
valamint az  előzményi ügyben felmerült jog- és ténykérdésekre vonatkozó véleményes jelentés felterjesztése 
érdekében. Megkeresheti továbbá a Legfőbb Ügyészség illetékes főosztályát iratok, valamint az előzményi ügyben 
felmerült jog- és ténykérdésekre vonatkozó álláspontjának beszerzése érdekében. A  megkeresés – ha az  Osztály 
vezetője ezzel ellentétesen nem dönt – nem mellőzhető a  keresetlevél kézbesítését követően, illetve 
a perképviselettel érintett ügy kimenetele szempontjából lényeges új körülmény felmerülésekor.

 (2) A megkeresést 10 napon belül, a Pp. szerinti soron kívüli eljárás esetén 3 munkanapon belül, illetve ha a megkeresés 
határidőt tartalmaz, annak megfelelően, írásban kell teljesíteni. Sürgős esetben, illetve az  Osztály kérésére 
a megkeresést rövid úton (telefon, telefax, elektronikus levél útján) is teljesíteni kell.

 (3) A  megkeresésre felterjesztett véleményes jelentésben röviden össze kell foglalni az  érintett ügyet, kitérve 
a legfontosabb intézkedésekre, azok időpontjára és az ügy állására, különös tekintettel arra, hogy a felperes a rendes 
jogorvoslati eszközöket igénybe vette-e. Értékelni kell a  megkeresésben, illetve az  ahhoz mellékelt iratokban 
megjelölt ügyészi intézkedések törvényességét és megalapozottságát, feltárva az  esetleges mulasztások okait is. 
Közölni kell továbbá minden olyan körülményt, amelyről az  Osztálynak feltételezhetően nincs tudomása, 
de a perképviselet ellátása szempontjából jelentőséggel bírhat.

 (4) Ha az  ügy iratait terjedelmük vagy a  folyamatban lévő ügyben szükséges ügyészi teendők miatt nem lehet 
felterjeszteni, továbbá ha a perképviseletet ellátó ügyész ezt indokoltnak tartja, az iratok felterjesztése helyett vagy 
mellett az  érintett ügyészségen maga vizsgálhatja meg azokat, illetve kérhet további információt. Amennyiben 
az  iratok az  ügyészségi szakrendszerben elektronikusan rendelkezésre állnak, a  szakrendszerben történő 
felterjesztésük nem mellőzhető.

 (5) Ha a  főügyészség felterjesztett, illetve a  főosztály megküldött irataira már nincs szükség, illetve a  felterjesztésben 
vagy átiratban megjelölt esetleges időpontig, de legkésőbb a  perképviseleti iratok irattározása előtt azokat 
vissza kell küldeni a felterjesztőnek, illetve megküldőnek. Visszaküldés előtt az iratokról fénymásolat készíthető.

9. Perindítás

11. § (1) A Legfőbb Ügyészség nevében indított perekre a perképviseleti szabályokat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy 
a  legfőbb ügyész engedélye szükséges a  keresetlevél benyújtásához és az  elsőfokú ítélet tudomásulvételéhez, 
ha az nem ad helyt maradéktalanul a kereseti követelésnek.

 (2) Az engedély beszerzése érdekében az Osztály vezetője haladéktalanul indokolt írásbeli előterjesztést tesz a legfőbb 
ügyészhez.

 (3) A sajtó-helyreigazítási per megindításának feltételeire az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nyilvánosság számára 
adható tájékoztatás rendjéről szóló 6/2018. (V. 31.) LÜ utasítás (a továbbiakban: Tájut.) 14. §-ában meghatározottak 
is irányadóak.

 (4) A  Tájut. 15.  §-a szerinti személyiségi jog sérelme miatti per megindításának feltételeire az  (1)  bekezdésben 
foglaltakon kívül a Tájut. 15. §-ában meghatározottak is irányadóak.

10. Előzetes igénybejelentés

12. § (1) A  Legfőbb Ügyészséghez címzett vagy felterjesztett előzetes igénybejelentést a  keresetlevélre és az  ítélet 
teljesítésére vonatkozó szabályok alkalmazásával kell megvizsgálni és elbírálni, illetve teljesíteni.

 (2) Az előzetes igény elbírálásáról a bejelentőt írásban röviden, az indokok részletezése nélkül kell tájékoztatni.

11. A keresetlevél vizsgálata és az ellenkérelem elkészítése

13. § (1) A Legfőbb Ügyészséggel szemben előterjesztett keresetlevelet elsősorban abból a szempontból kell megvizsgálni, 
hogy a  kereset érdemi elbírálásának nincs-e eljárásjogi akadálya. Vizsgálni kell különösen a  visszautasítási és 
a permegszüntetési okokat, például a felperes jogképességét és perbeli legitimációját, a követelés elévülését vagy 
időelőttiségét, jogcímét és jogalapját, a  határozott kereseti kérelmet, a  keresethalmazati kérdéseket, valamint 
az eljáró bíróság hatáskörét és illetékességét, továbbá a perfüggőséget és az ítélt dolgot. Vizsgálni kell továbbá azt is, 
hogy a  kitűzött tárgyalásig, vagy ha a  bíróság rövidebb határidőt adott, annak leteltéig elkészíthető-e 
az ellenkérelem. Ha a perfelvételnek, illetve a kereset érdemi elbírálásának akadálya van, de a perbíróság azt nem 
észlelte, az ellenkérelemben erre hivatkozni kell.
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 (2) A  keresetlevél elsődleges vizsgálatának ki kell terjednie az  alperesi pertársaságra, ezen belül arra, hogy a  jogi 
személy pertársakkal (bíróságok, nyomozó hatóságok, Magyar Állam) szükséges-e együttműködés.

14. § (1) Az ellenkérelmet a kereset közlését követően a Pp., valamint a bíróság által megjelölt határidőben és formában kell 
benyújtani.

 (2) Az  ellenkérelem érdemi részében – a  kereset jogcíméhez igazodóan – ki kell térni a  keresetlevélben megjelölt 
jogalap egészére és a jogalap valamennyi önálló elemére.

 (3) Az  érdemi védekezésben hivatkozni kell az  azt alátámasztó jogegységi határozatra, a  Kúriának a  Bírósági 
Határozatok Gyűjteményében közzétett határozatára, továbbá eseti döntésekre, valamint a  Legfőbb Ügyészség 
elleni perben hozott, a Legfőbb Ügyészségre nézve kedvező bírósági határozatra is.

 (4) Az  ellenkérelemhez az  előzményi ügyhöz tartozó iratok általában nem csatolhatók, ezek beszerzésére bizonyítási 
indítványt kell tenni. Csatolni lehet azonban nyilvános iratokat, az utasítás hatálya alá tartozó más perekben hozott 
határozatok másolatát. A csatolt másolatokból a perben nem szereplő személyek azonosítására alkalmas adatokat 
visszaállíthatatlanul törölni kell.

 (5) Ha az  ügy bonyolultsága miatt vagy más okból indokolt, az  ügyész az  ellenkérelem elkészítése vagy más eljárási 
cselekmény előtt az ügy előzményeiről, a követelésről és a célszerű védekezésről részletes összefoglaló feljegyzést 
készít. Az összefoglaló feljegyzésben ki kell térni a kereset pervesztéssel fenyegető részére.

15. §  Ha a perfelvételi vagy az érdemi tárgyalás során a kereset módosítása vagy a bizonyítás körében felmerült új tény, 
új bizonyíték miatt szükséges, az ellenkérelem-változtatást, utólagos bizonyítást a Pp. szerint be kell nyújtani.

12. A perköltség igény

16. §  Ha a perrel összefüggésben költség merül fel, az ügyész azt köteles felszámítani.

13. A perfelvételi és az érdemi tárgyalás

17. § (1) Az ügyész részt vesz a per valamennyi tárgyalásán, ha a részvételnek nincs elháríthatatlan akadálya, vagy az Osztály 
vezetője a  távolmaradást más okból nem engedélyezi. Ha az  Osztályra beosztott ügyész a  tárgyaláson nem vesz 
részt, az Osztály vezetője az illetékes főügyész hozzájárulásával kivételesen meghatalmazást ad a bíróság székhelyén 
működő más ügyésznek, vagy engedélyezi a bíróság értesítését arról, hogy az érdemi tárgyaláson a legfőbb ügyész 
képviseletében senki nem vesz részt. Utóbbi esetben kérni kell, hogy a  bíróság az  érdemi, illetve folytatólagos 
érdemi tárgyalást az ügyész távollétében is tartsa meg.

 (2) A  bizonyítási indítványokat és más perbeli nyilatkozatokat, ideértve az  ellenkérelmet is (a továbbiakban együtt: 
nyilatkozat) rendszerint írásban, a Pp.-ben vagy a bíróság által megjelölt határidőben kell a bíróság elé terjeszteni. 
Ha a nyilatkozat a megtételére nyitva álló határidőben nem tehető meg, kimentést, és ha lehetséges, póthatáridő 
engedélyezését kell kérni.

 (3) Kivételesen, így különösen a  per tárgyalásán felmerült előre nem látható körülmény esetén, ha az  írásbeli 
előterjesztésére határidő nem kérhető, a  halaszthatatlan nyilatkozat szóban is előterjeszthető. Utóbbi esetben 
gondoskodni kell arról, hogy a nyilatkozatot a jegyzőkönyv pontosan tartalmazza.

 (4) Ha a Legfőbb Ügyészség álláspontja a per tárgyalása – különösen a bizonyítási eljárás – alapján az ellenkérelemhez 
vagy a  korábban kifejtett állásponthoz képest jelentősen módosul, azt írásban össze kell foglalni, és az  Osztály 
vezetőjének be kell mutatni. Ha az  álláspont bonyolult jogi okfejtést tartalmaz, a  tárgyalás berekesztése előtti 
összefoglalás nem mellőzhető.

 (5) A  bíróság rendelkezése alapján vagy más indokolt esetben az  írásbeli nyilatkozatot a  pertársaknak és a  perbeli 
ellenfeleknek közvetlenül is meg kell küldeni.

18. § (1) A  tárgyalásról az  ügyész feljegyzést készít, amelyet bemutat az  Osztály vezetőjének, valamint gondoskodik 
a  tárgyalási jegyzőkönyv iratban történő elhelyezéséről. A  feljegyzés készülhet formanyomtatvány 
felhasználásával is. A feljegyzést az ügyész tárgyaláson készült jegyzeteivel együtt az ügy iratai között kell őrizni.

 (2) A tárgyalás során az ügyésznek különös figyelmet kell fordítania arra, hogy nyilatkozata újabb perre ne adjon okot, 
illetve más perben a Legfőbb Ügyészség hátrányára ne legyen alkalmazható.
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19. § (1) Ha az ügyész a perrel összefüggésben a pertársakkal vagy más ügyészi szervvel rövid úton egyeztetést folytat, és 
erről nem készít önálló feljegyzést, az egyeztetés tényét, időpontját és eredményét az ügy iratain (pro domo) rögzíti.

 (2) Az  ellenérdekű felekkel és jogi képviselőikkel a  tárgyaláson kívül csak kivételes esetben, az  Osztály vezetőjének 
engedélyével, rendszerint írásban lehet érintkezni.

14. Perorvoslatok és az azokkal összefüggő eljárások

20. §  A  Legfőbb Ügyészséget marasztaló elsőfokú ítélet vagy annak egyes rendelkezései csak a  legfőbb ügyész 
engedélyével vehetők tudomásul. Az  ilyen ítélet vagy ítéleti rendelkezés tudomásulvételének indokolására, illetve 
a  legfőbb ügyész engedélyének beszerzésére a  követelés elismerésének, illetve az  egyezség kötésének szabályait 
kell alkalmazni.

21. § (1) A  fellebbezést a Legfőbb Ügyészség korábbi perbeli álláspontjához igazodva, de a bíróság határozatában kifejtett 
indokolására figyelemmel kell megszerkeszteni.

 (2) Csatlakozó fellebbezést akkor kell előterjeszteni, ha
a) az  elsőfokú ítélet a  Legfőbb Ügyészség számára összességében kedvező volt, ezért az  ügyész nem 

fellebbezett, de az  ítélet rendelkezésének vagy indokolásának megváltoztatása az  ellenérdekű fél 
fellebbezésére tekintettel mégis indokolt,

b) az  elsőfokú marasztaló ítéletet az  ügyész tudomásul vette, de az  ellenérdekű fél fellebbezésére tekintettel 
annak megváltoztatása vagy hatályon kívül helyezése nem kizárt.

 (3) Az írásbeli fellebbezési ellenkérelem előterjesztése nem mellőzhető.
 (4) A  fellebbezés, csatlakozó fellebbezés, fellebbezési ellenkérelem (a továbbiakban együtt: perorvoslati kérelem) 

megszerkesztése során mérlegelni kell, hogy az ítélet megváltoztatása vagy hatályon kívül helyezése célszerűbb-e. 
A perorvoslati kérelemben pontosan meg kell jelölni a kérelem okát (anyagi jogi vagy eljárásjogi jogszabálysértés, 
megalapozatlanság), a kívánt joghatást (megváltoztatás vagy hatályon kívül helyezés) és a kérelem indokait.

 (5) Ha az ellenérdekű fél perorvoslati kérelme alapján valószínűsíthető, hogy a Legfőbb Ügyészségre nézve kedvezőtlen 
másodfokú ítélet várható, és azt a visszavonás kiküszöböli, a perorvoslati kérelem az Osztály vezetőjének, elsőfokú 
marasztaló ítélet esetén a legfőbb ügyésznek az engedélyével visszavonható.

 (6) A perorvoslati eljárásra egyebekben a per tárgyalásának szabályait kell megfelelően alkalmazni.

22. § (1) A  jogerős határozatot rendkívüli perorvoslati kérelemmel akkor kell támadni, ha ennek feltételei fennállnak, és 
a  rendkívüli perorvoslati eljárás eredményeként a  jogerős határozat kedvező megváltoztatása vagy hatályon kívül 
helyezése várható.

 (2) A  rendkívüli perorvoslati kérelemben rendszerint indítványozni kell a  Legfőbb Ügyészséget marasztaló, jogerős 
határozat végrehajtásának felfüggesztését.

 (3) A  Legfőbb Ügyészséget marasztaló, másodfokon jogerőssé vált határozattal szembeni rendkívüli perorvoslati 
kérelem benyújtásának mellőzéséhez a legfőbb ügyész engedélye nem szükséges, de a mellőzés indokaira a jogerős 
határozatról készülő jelentésben ki kell térni.

 (4) A rendkívüli perorvoslati eljárásra egyebekben a perorvoslati eljárás szabályait kell alkalmazni.

15. Végrehajtási eljárás

23. §  A  Legfőbb Ügyészséget marasztaló ítéletben megállapított fizetési kötelezettségről az  Osztály vezetője értesíti 
a Gazdasági Főigazgatóságot. Az értesítéshez a határozat másolatát mellékelni kell. Az értesítés alapján a Gazdasági 
Főigazgatóság nyilvántartásba veszi, illetve végrehajtható határozat esetén – a jogosult értesítése mellett – teljesíti 
a fizetési kötelezettséget. A fizetési kötelezettséget úgy kell teljesíteni, hogy az a bíróság határozatában megjelölt 
határidőben a jogosult rendelkezésére álljon.

24. § (1) A  Legfőbb Ügyészséget megillető követelésről – ideértve a  perköltséget is – az Osztály vezetője a  fizetési 
kötelezettségre irányadó szabályok szerint értesíti a  Gazdasági Főigazgatóságot. A  Gazdasági Főigazgatóság 
az értesítés alapján felhívja a kötelezettet, illetve jogi képviselőjét a teljesítésre, és meghatározza ennek határidejét is.

 (2) Ha a  kötelezett a  megadott határidőben fizetési kötelezettségét nem teljesíti, erről a  Gazdasági Főigazgatóság 
értesíti az Osztályt. Az értesítés alapján az Osztály intézkedik a követelés végrehajtása iránt.
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 (3) A  végrehajtási eljárás kezdeményezése előtt az  Osztály ismételten felhívhatja a  kötelezettet teljesítésre, illetve 
természetes személy kötelezett indokolt kérelmére megállapíthatja a  pénztartozás részletekben történő 
teljesítésének feltételeit, ha a  kötelezett a  követelés egy részét már megfizette, illetve fizetési hajlandóságához 
kétség nem fér. Ebben az  esetben az  Osztály tájékoztatja a  kötelezettet és a  Gazdasági Főigazgatóságot is 
a részletfizetés lehetőségéről és feltételeiről.

 (4) A  végrehajtási eljárás során az  Osztály megküldi a  Gazdasági Főigazgatóság részére a  végrehajtótól érkező azon 
iratokat, amelyek pénzügyi kötelezettséget rónak az ügyészségre, megjelölve a fizetési határidőket is.

 (5) Ha a végrehajtási eljárás eredménytelen, a követelés behajthatatlanságáról az Osztály vezetője értesíti a Gazdasági 
Főigazgatóságot. Ha ennek alapján a Gazdasági Főigazgatóság a követelést törli, erről értesíti az Osztály vezetőjét, 
aki intézkedik a végrehajtási eljárás befejezése iránt.

 (6) A  Legfőbb Ügyészséget marasztaló, teljesített, majd a  teljesítést követően megváltoztatott vagy hatályon kívül 
helyezett ítélet esetén a korábbi teljesítést a követelés szabályainak alkalmazásával kell visszakövetelni.

 (7) A végrehajtási eljárásra – ideértve a Legfőbb Ügyészséggel szemben indított végrehajtási eljárást is – egyebekben 
a perképviseleti szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

III. FEJEZET
A PEREK KÖVETKEZMÉNYEI ÉS TAPASZTALATAINAK HASZNOSÍTÁSA

16. Tájékoztatás a perekről

25. §  Az Osztály vezetője az ügydöntő határozatokról legkésőbb az eljárás befejezését követően – az ügydöntő határozat 
másolata, valamint a  perelemzés megküldésével – értesíti a  per előzménye szerint illetékes főügyészt, az  illetékes 
főosztályt és a Közérdekvédelmi Főosztályt az ítélkezési gyakorlat elemzése céljából.

17. A kártérítési felelősség megállapítása és a kárigény érvényesítése

26. § (1) Ha a  Legfőbb Ügyészség marasztalásával befejezett ügyben a  jogerős ítélet és az  illetékes főosztály korábban 
beszerzett álláspontja alapján adat merül fel a perre okot adó ügyben eljárt ügyész kártérítési felelősségére, akkor 
az  Osztály vezetője javaslatot tesz az  illetékes fegyelmi jogkört gyakorló vezetőnek a  fegyelmi eljárás, illetve 
kártérítési eljárás lefolytatására.

 (2) A  kártérítési felelősség megállapítására irányuló eljárás eredménye alapján az  Osztály vezetője tájékoztatót készít 
a legfőbb ügyész számára, amelyet a közjogi legfőbb ügyész helyettes útján mutat be.

 (3) A  kártérítési felelősség megállapítására irányuló kezdeményezés szabályait kell alkalmazni a  büntetőeljárás 
kezdeményezésére is.

18. A perek tapasztalatainak értékelése

27. § (1) Az  Osztály a  perbeli tapasztalatok hasznosítása érdekében folyamatosan értékeli a  perekre okot adó, sérelmezett 
ügyészi intézkedéseket és mulasztásokat, valamint a perbeli védekezés hatékonyságát.

 (2) A  perképviseleti tapasztalatokról az  Osztály minden évben tájékoztatót készít. Indokolt esetben az  Osztály 
tájékoztatót készít rövidebb időszakról, illetve a perképviselet meghatározott szempontok szerinti értékeléséről.

 (3) A tájékoztatót a legfőbb ügyész jóváhagyását követően az Osztály vezetője megküldi a Legfőbb Ügyészség önálló 
szervezeti egységei vezetőinek, a  fellebbviteli főügyészeknek és a  főügyészeknek, akik kötelesek gondoskodni 
a tájékoztatóban írtak ügyészségi alkalmazottakkal történő megismertetéséről. Az éves tájékoztató nem nyilvános.

 (4) Az  Osztály vezetője javaslatot tesz a  tapasztalatok hasznosítására, az  ügyészség továbbképzési tervére, valamint 
a legfőbb ügyész egyetértésével országos, illetve regionális értekezleteket szervez.

 (5) Az Osztály vezetője eseti intézkedéssel felhívhatja a (3) bekezdés szerinti vezetők figyelmét a peres tapasztalatokra.

19. A jogegység érdekében előterjesztett előzetes döntéshozatali indítvány és jogszabály-módosítás 
kezdeményezése

28. §  Ha annak elvi feltételei fennállnak, az Osztály vezetője javaslatot tesz a legfőbb ügyésznek előzetes döntéshozatali 
indítvány előterjesztése vagy jogszabály-módosítás kezdeményezése iránt.
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20. Jogegységi panasz eljárás kezdeményezése

29. § (1) Amennyiben jogegységi panasznak van helye, azt az  Osztály vezetője a  bíróságok szervezetéről és igazgatásáról 
szóló 2011. évi CLXI. törvényben előírtak szerint benyújtja.

 (2) A  Legfőbb Ügyészséget marasztaló kúriai döntés elleni jogegységi panasz benyújtásának mellőzéséhez a  legfőbb 
ügyész engedélye nem szükséges, de a mellőzés indokaira a Kúria ítéletéről készülő jelentésben ki kell térni.

21. Együttműködés nem ügyészi szervekkel

30. §  Az  Osztály a  peres tapasztalatok közös hasznosítása, egységes szakmai álláspont, a  gyakorlat alakítása, illetve 
jogszabályok módosításának szakmai megalapozása érdekében együttműködhet a  Kúria, az  Országos Bírósági 
Hivatal, a bíróságok, a nyomozó hatóságok és a Magyar Állam képviseletét ellátó szervezetekkel, jogi képviselőkkel.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

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

32. §  Az utasítás rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

33. §  Hatályát veszti a jogi képviselettel kapcsolatos ügyészi feladatokról szóló 10/2007. (ÜK. 5.) LÜ utasítás.

  Dr. Polt Péter s. k.,
  legfőbb ügyész

Az országos rendőrfőkapitány 30/2022. (IX. 14.) ORFK utasítása  
a Rendőrség távoktatási rendszere működtetésének szabályairól

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 foglalt felhatalmazás alapján, a  Rendőrség távoktatási rendszere működési 
rendjének, valamint a  képzések szervezésének, a  végrehajtásuk felügyeletének és az  azzal kapcsolatos jogosultságok 
meghatározása érdekében kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya

 1. Az utasítás hatálya
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK);
b) a Készenléti Rendőrségre (a továbbiakban: KR), a  Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a  Nemzetközi Bűnügyi 

Együttműködési Központra, a  Nemzetközi Oktatási Központra, a  Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra 
(a  továbbiakban: ROKK) és a  megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra (a továbbiakban együtt: területi 
szervek);

c) a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre (a továbbiakban együtt: helyi szervek)
terjed ki.
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 2. Az utasítás tárgyi hatálya az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: Rendőrség) 
távoktatási rendszerére, az  annak környezetét alkotó rendszerelemekre (adatokra, szoftverekre, folyamatokra), 
az informatikai folyamatban szereplő valamennyi dokumentációra – azok teljes életciklusában – terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

 3. Az utasítás alkalmazásában
a) adminisztrátor: a ROKK állományából kijelölt, a  legmagasabb szintű felhasználó számára meghatározott 

feladatokat ellátó munkatárs;
b) felhasználó: az RTR-t igénybe vevő személy;
c) jogosultság: meghatározza, hogy az  azzal rendelkező személy (felhasználó, tutor, területi adminisztrátor, 

adminisztrátor) az RTR működését mennyire képes befolyásolni;
d) RTR: olyan, az  interneten és az  intraneten (https://tavoktatas.police.hu) egyaránt elérhető rendszer-

alkalmazás, amelyen keresztül a  Rendőrség állománya képzésének végrehajtására digitális formában 
kerülhet sor;

e) területi adminisztrátor: olyan felhasználó, aki az  RTR-en a  területi szervek vonatkozásában képzést hozhat 
létre, feltöltheti az ahhoz tartozó tananyagot és hozzárendelheti a felhasználókat, a saját szervezete esetében 
a tutoroknak jogosultságot adhat;

f ) tutor: a képzéseket szervező, felügyelő személy, aki a képzések tananyagát nem szerkesztheti, de a képzést 
felügyelheti.

II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

3. Az RTR használata

 4. Az RTR-t igénybe veheti
a) a cimtar.police.hu rendszerben szereplő és a  rendőri szervek hivatalos kapcsolattartására szolgáló 

elektronikus levelezési címmel (belső személyes e-mail-cím) rendelkező felhasználó ezzel az  e-mail-címmel 
és az ahhoz tartozó jelszóval,

b) a cimtar.police.hu rendszerben nem szereplő és a  rendőri szervek hivatalos kapcsolattartására szolgáló 
elektronikus levelezési címmel (belső személyes e-mail-cím) nem rendelkező felhasználó az  adminisztrátor 
által adott egyedi felhasználónévvel és jelszóval.

 5. A felhasználók egy konkrét képzéshez kapnak jogosultságot, amelynek használatával a  részükre engedélyezett 
tartalmakat (így különösen tananyagokat, teszteket, elégedettségi kérdőíveket) használhatják.

 6. Az adminisztrátorok végzik
a) az országos képzések létrehozását, azokhoz a tartalom feltöltését,
b) a képzések felügyeletét és az RTR-en belül a felhasználók képzésekhez történő hozzárendelését, továbbá
c) a területi adminisztrátorok részére a jogosultság adását.

 7. A területi szervek önállóan, valamint a  megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok az  alárendeltségükbe tartozó 
helyi szervek vonatkozásában is létrehozhatnak képzéseket, azokhoz felhasználókat rendelhetnek.

 8. A területi adminisztrátorok – a szolgálati út betartásával – a képzés létrehozásától számított 30 napon belül írásban 
tájékoztatják a  ROKK-ot az  általuk az  RTR-en létrehozott képzés megnevezéséről, résztvevőinek tervezett 
létszámáról, kezdetének és befejezésének időpontjáról.

 9. Területi adminisztrátor az lehet, aki eredményesen elvégezte a ROKK által szervezett RTR adminisztrátori képzést.

4. Az RTR üzemeltetési rendje

 10. Az RTR informatikai infrastruktúrájának (beleértve a  szervert is) üzemeltetője az  ORFK Gazdasági Főigazgatóság 
Informatikai Főosztály.

 11. A KR Különleges Szolgálatok Igazgatósága Informatikai Üzemeltetési Osztály az  RTR vonatkozásában üzemelteti 
a  felhasználóoldali helpdesket, amely a  felhasználók részére az  egyes képzések vonatkozásában telefonon vagy 
online térben technikai, így különösen bejelentkezéssel, jelszóproblémákkal kapcsolatos segítséget nyújt.
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III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

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

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

A külgazdasági és külügyminiszter 26/2022. (IX. 14.) KKM közleménye  
a Magyarország Kormánya és a Burundi Köztársaság Kormánya között a Stipendium Hungaricum 
ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás, valamint a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak 
biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 312/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 2–4. §-a,   
1. és 2. melléklete hatálybalépéséről

A 312/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelettel a Magyar Közlöny 2022. augusztus 11-i, 135. számában kihirdetett, 
a  Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás 2. cikk (1) bekezdése az alábbiak szerint 
rendelkezik a Megállapodás hatálybalépéséről:

„A jelen Megállapodás az 1. cikkben szereplő felajánlás érintett Partner általi elfogadása kézhezvételét követő 
30. napon lép hatályba és öt (5) évig marad hatályban.”

A felajánlás másik fél általi elfogadása kézhezvételének napja: 2022. augusztus 17.

A Magyarország Kormánya és a Burundi Köztársaság Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak 
biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépésének napja: 2022. szeptember 16.

A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 312/2022. (VIII. 11.) 
Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján „a 2–4. §, az 1. és a 2. melléklet azon időpontban lép hatályba, amikor 
a Megállapodás 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek elsőként teljesülnek Magyarország és egy Partner 
vonatkozásában.”

A 312/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 2–4. §-a, valamint 1. és 2. melléklete hatálybalépésének naptári napja: 
2022. szeptember 16. 

A fentiekre tekintettel, összhangban a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás 
kihirdetéséről szóló 312/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésével, megállapítom, hogy a Magyarország 
Kormánya és a Burundi Köztársaság Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló 
Megállapodás, valamint a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről 
szóló 312/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 2–4. §-a,  1. és  2. melléklete 2022. szeptember 16-án, 
azaz kettőezerhuszonkettő szeptember tizenhatodikán lépnek hatályba.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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A külgazdasági és külügyminiszter 27/2022. (IX. 14.) KKM közleménye  
a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről  
és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2022. évi X. törvény 2. §-a és 3. §-a, 
valamint 1. és 2. melléklete hatálybalépéséről

A 2022. évi X. törvénnyel a Magyar Közlöny 2022. július 1-jei, 107. számában kihirdetett, a Magyarország Kormánya 
és az Ománi Szultánság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás 
(a továbbiakban: Megállapodás) 17. cikk (2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a Megállapodás 
hatálybalépéséről:

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

A Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges feltétel teljesülésének napja: 2022. augusztus 25.

A Megállapodás hatálybalépésének naptári napja: 2022. október 24. 

A fentiekre tekintettel, összhangban a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között 
a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2022. évi X. törvény 
4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között 
a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2022. évi X. törvény 
2. §-a és 3. §-a, valamint 1. és 2. melléklete 2022. október 24-én, azaz kettőezerhuszonkettő október huszonnegyedikén 
lép hatályba.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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A külgazdasági és külügyminiszter 28/2022. (IX. 14.) KKM közleménye  
a Magyarország Kormánya és a Zimbabwei Köztársaság Kormánya között a Stipendium Hungaricum 
ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről

A 312/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelettel a Magyar Közlöny 2022. augusztus 11-i, 135. számában kihirdetett, 
a  Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás 2. cikk (1) bekezdése az alábbiak szerint 
rendelkezik a Megállapodás hatálybalépéséről:

„A jelen Megállapodás az 1. cikkben szereplő felajánlás érintett Partner általi elfogadása kézhezvételét követő 
30. napon lép hatályba és öt (5) évig marad hatályban.”

A felajánlás másik fél általi elfogadása kézhezvételének napja: 2022. augusztus 24.

A Magyarország Kormánya és a Zimbabwei Köztársaság Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak 
biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépésének naptári napja: 2022. szeptember 23.

A fentiekre tekintettel, összhangban a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás 
kihirdetéséről szóló 312/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapítom, hogy a Magyarország Kormánya 
és  a  Zimbabwei Köztársaság Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló 
Megállapodás 2022. szeptember 23-án, azaz kettőezerhuszonkettő szeptember huszonharmadikán lép hatályba.

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

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

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, 
a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése alapján 
az alábbi elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámát teszi közzé:

373133M 015024P 015564M 018278T 020146CT 030957T
031850CT 032598CT 034609K 040975E 060914I 074011E
074846AT 077542T 082152T 084666K 085403BT 095627T
101783K 113306S 115357N 136779N 148509AT 151243E
152810S 153219AT 154187T 157293BT 160702CT 166649CT
167098AT 167127K 174077M 178306CT 190599H 191091M
192257J 192858AT 194454A 206465BT 213263L 214896BT
216166D 220828AT 226363BT 236453T 243668T 246862S
250507M 257664P 261536D 267954M 285420CT 291461CT
304567T 310943AT 315119AT 324035BT 344498N 348371BT

353387K 364001CT 367748N 368171R 368978N 371538S
373401P 373706G 374635P 375313BT 380989L 385743BT
386501BT 396215T 397700AT 402462AT 405203M 407627AT
408579H 423315BT 429625M 433286M 434062L 437247T
438543L 442257BT 442305CT 448764BT 453117K 453140J
459855CT 460554AT 467092S 468849T 480430N 482017M
487363N 492205T 498250BT 499817H 500397A 501339K
501561I 513290M 515411BT 524259BT 528061R 532031S
551662S 555422L 556017BT 556149AT 557088AT 561114J
561684S 581153I 583129S 584464K 588905AT 595101BT

602783K 604499R 615293I 616241H 617240K 618264P
623332T 626264M 628267BT 639974BT 652672AT 652847AT
658954R 663742P 669373N 677335A 677634C 678727P
682721BT 687889BT 693126F 693721BT 695493R 696359L
700597AT 701148R 708330L 710653AT 718942N 719981G
730577R 733414N 733636T 755874R 767150AT 773039BT
790554M 801896T 806989BT 809092J 823234M 828911R
835843I 843415BT 847466J 853637P 854587AT 859552M
868417R 869325T 871240R 871471R 871533R 873048P
874345P 880275C 896195D 899369J 903677AT 906271AT

914193AT 918713AT 922119N 926651R 938090BT 944037K
947714P 949824N 952860H 960811F 960938N 961285S
970016S 973560L 997954H 000238J 011938BT 012244AT
027773S 028758A 051708CT 057419R 058344H 060458CT
065314S 068141G 069107M 076510C 077770BT 086945F
092309F 100681CT 109348R 111864AT 113736L 114912S
116085F 125455P 126504AT 128069L 129005S 143884F
146477BT 146511L 152668CT 161118S 171280T 171930AT
176348CT 184871AT 187426N 190414R 192781CT 207990K
210969BT 213772CT 214367M 214634CT 214711K 217154L



4260	 H I V ATA L O S 	 É R T E S Í T Ő 	 • 	 2022.	évi	53.	szám	

221437T 224912CT 234952E 239532AT 240467R 247379H
254045P 257029I 261127CT 263841T 269203K 269776CT
276800S 281203CT 282200P 286934BT 289136T 289356L
292172CT 293971C 298461F 302668CT 305937AT 308802T
323510N 327622P 328853R 331619P 353136M 360003R
361020CT 364839I 372088AT 404730E 407741CT 409703CT
411081AT 416037AT 419098R 431938E 434778S 438812C
440075H 448524H 449836R 450211J 452046F 454804K
475703BT 477300L 488015M 488383G 502397F 510080P
511515K 528791BT 529502BT 534804E 536439AT 538889T

541565BT 555275F 560702N 562692M 570786T 577202H
578145AT 582078N 582393R 582957S 598340I 602586BT
605508A 606657BT 613007B 613485S 633652J 635104S
637715R 637781AT 638704N 643789T 651357K 654534A
654755G 660044P 671822T 671977J 680117M 680135BT
686429E 687015BT 687378BT 688910I 692786P 693005AT
697476N 698013J 699365L 711138R 714585T 715113BT
719633K 720507R 723559BT 724766AT 729123R 731416BT
733668C 740821AT 750544P 756451N 762883T 778768P
781039AT 785649T 807351AT 828089E 835470M 836744M

837248BT 840713N 858461R 862433T 866812AT 869310P
869467R 872140L 876049T 876530I 877270S 881446K
885135H 887274BT 893269H 900092I 904960S 906108AT
907720I 907906BT 913709S 916317T 921094I 923014H
927238R 933660N 939961R 943617E 948569J 949314R
955879G 977730N 984646AT 989117S 994093K 000346M
004936CT 023094BT 023521AT 024336BT 034564N 039502T
046622CT 049087R 052357A 053344N 053481L 054694F
058612F 086198M 091557P 092621F 105380AT 106419R
117529R 129394S 140763T 145939S 167521CT 168867N

175459BT 178028R 179422AT 185308BT 186292M 190370G
193143BT 197867BT 198622I 214041AT 223335AT 229635BT
239983AT 246979BT 255277BT 264316CT 270062K 272162R
285772J 295441BT 302701S 304450H 306327BT 307865M
318800G 350674K 350798L 354265S 371962K 375843CT
376484S 383468CT 386664R 387807T 390148AT 392719CT
392845CT 393836I 401717R 410303BT 410769L 423158CT
429745T 437425BT 456916P 466134R 468143G 470018R
472024BT 477774G 491590CT 503164J 509650I 510965AT
511013T 528741E 550298M 553287N 561208H 562302M

565455C 572470J 574825BT 578387N 584646M 591094J
599086BT 607261T 608513T 610928K 619908K 619956AT
622162AT 622344AT 627027AT 634226L 648828BT 662374R
668945T 671351C 672066S 674822F 677706S 680391F
684492L 686970T 688000K 698097BT 700633N 703995J
713330L 726313BT 726513G 732899L 735525S 740136BT
748260L 749179BT 749291I 758860P 770203D 792451R
794046M 794764BT 824518N 827991R 830126AT 843718E
860909BT 866092T 867188BT 868069AT 872079N 894958AT
902054R 929714E 930186T 930225I 933254AT 937821L
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945078P 948651R 950060BT 952319K 973797B 980771BT
984929F 992808BT 995286BT 021608T 097653R 567277R
095725CT 124776CT 247668CT 625401N 676618S 850845AT
001408T 002895R 003129I 006034AT 007929CT 025258B
029572T 035022CT 043423AT 051340C 054333M 058416I
063037AT 065477N 069760AT 071879P 073275S 073410C
076671N 081940A 087182BT 087680I 095878T 096277BT
098164I 108545N 122993I 125182P 126000P 126072CT
126121BT 127905J 130870BT 135481BT 138542BT 139834M
142791L 143531G 148298AT 152597CT 155249R 158149M

159131T 161305E 162293AT 165076BT 165564CT 166923BT
170122CT 170581L 173222CT 176655R 177361N 182020M
191027T 195694P 199704F 200445T 207078CT 217281L
219872J 228480R 234546BT 239429AT 247092M 254348R
254536M 256422P 256465C 260849I 264651I 271176T
272377AT 272784M 281762CT 282291L 284497AT 284875CT
291674AT 306209I 307245H 311078H 313759T 318520P
322534J 324733M 330170AT 332991L 343990F 351137S
352906I 360748AT 364280BT 367392P 369010N 369164CT
369951K 378187N 378544P 379708L 380035AT 380207AT

380839T 382803I 383619CT 386956S 396502CT 398524T
402692S 406701CT 408164P 410549G 415808I 419699R
419703CT 420655P 421756G 422364CT 430044E 430867BT
435623T 441610J 442151N 445723L 451629S 457026N
461674AT 467984I 470754AT 480061P 481234S 486651J
488939BT 491720L 494369N 495525L 507188AT 508278G
509313J 509533R 531085BT 531543AT 541383J 542577P
546971AT 552689T 553602BT 555545AT 563060BT 566716T
581177R 582106M 583229BT 588147T 591462BT 592440E
597952AT 600800L 602675N 603959AT 615165G 618705S

623512AT 623537AT 625310P 628141BT 629915M 631501M
631704R 633268I 635849C 636653L 647780S 648916S
650298BT 661699P 672149I 672852I 674357AT 674726K
681338F 684033J 684375I 689550I 697391N 700541B
700762BT 715486BT 719333AT 723548K 735548AT 739358G
746677H 750447R 759563I 760264J 763621T 764988E
765223I 768959BT 770202T 779800C 781635S 783864P
784416K 786006J 790731BT 796390G 802975AT 804643AT
805614E 813030P 813979AT 816804F 823581R 823732R
824528R 830306BT 831761R 837957R 838593N 840615AT

840901P 847264H 850076R 850305P 852990T 855863L
856213R 856680N 860035C 864922S 866200N 866665L
870164AT 874210S 874720F 876280I 881305N 882000R
882978P 887661T 887702AT 891206J 892480N 893507I
904357AT 906437T 909519M 910634N 913202G 918614BT
921486T 922459R 927946K 928225T 929369R 931015N
935151R 935307R 936554E 937167N 944945T 948164AT
950647AT 950809S 951393R 958114M 958155J 958923R
968294I 970365B 972513J 972731BT 974113M 974438AT
979920R 980143AT 982311BT 988639S 997530S 998007L
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998885R 909519M 007048D 024034AT 027334A 035700CT
036831A 038278BT 047756CT 048322N 051108AT 053798A
064384AT 072349F 076440R 080589AT 084976K 110012L
121332AT 121451T 121515S 122354G 133478CT 133724T
140249E 145031H 149690N 150492M 153240AT 155678M
160453AT 168276AT 170980N 179124N 184136BT 195133CT
199348CT 207071BT 209476BT 210746BT 215634T 216013F
225113BT 238218T 249145G 251558J 256750F 268479D
271867R 272907F 273516K 274889N 275050I 277711AT
281523AT 282834AT 291750CT 294162L 319351M 320143R

328447G 342595A 349275K 350132BT 353278I 358107A
364005R 371822D 373349BT 374461M 380541R 391048R
404313S 412672I 419389R 426677S 437539T 440777S
453911AT 454705H 458469BT 461120D 470064S 474728M
474845AT 475293N 481219N 485094S 499248S 499788L
508156R 512750R 513733BT 522970D 539376S 544790R
548753N 557257J 558529BT 563478J 571716AT 577869C
578089T 578782BT 579483BT 580177AT 581093G 581260M
581658E 583768J 589918N 590338L 593484M 603397R
619043AT 628763H 655456K 658277AT 664121S 665959N

675389T 676705L 682043AT 688796BT 689520E 697035M
697458D 709860F 710240AT 724600S 724639N 736149T
737376I 739943G 741438F 742970M 743388BT 746238R
748467T 753672E 756452N 758339BT 761598AT 763187T
767165P 769326R 777612BT 784430BT 787562AT 803883L
808947E 812993BT 814221BT 817873D 830864J 833415AT
835678K 836918D 839347F 856364BT 857998AT 862268R
864769L 868347M 871633N 875251P 877245T 880431M
883294R 891300BT 896125I 903277T 907364S 913238M
916357N 918303R 922052T 922836S 944647M 946166N

953334G 953962P 956281P 958325P 972762BT 976138P
985046N 001188K 003640J 004917L 023000E 024151CT
035873K 051284L 059472R 099865AT 113441K 117193AT
142278G 174440E 179096CT 185133K 192908P 213368G
227626I 230840K 235679CT 244724B 257936B 269289N
272878AT 274082L 277096J 286446L 290322AT 294403I
304605T 307244R 319503L 321559M 342832C 361095R
373744P 379271S 399611L 405626R 448233R 457398J
460393L 482518CT 489570J 492364T 503854G 523964S
531423BT 556530S 612504R 620161N 625482P 627137J

637885N 663109J 679305T 689805E 715857K 761816N
763204J 782588B 785963AT 792253J 797737L 799044C
822325J 838367T 848935N 865816M 876323L 892998J
907165BT 916754H 934762BT 959865L 960907S 993281BT

Budapest, 2022. augusztus 31.
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219213I

001103N 003761CT 008138P 009179CT 013628R 015269BT
018240M 035080AT 048268P 050216CT 052298S 055407N
058086D 062656L 062751J 065023BT 084288AT 093649CT
095662BT 098210R 109664T 110985T 112997S 113133AT
126648R 127297R 132972N 136502G 137367CT 144307F
145839CT 147033CT 155645N 156262R 158480CT 176020AT
181212T 183107P 184690F 189265G 192584P 193171I
193638T 202049B 214515S 222756BT 227541BT 235477BT
246273AT 251052BT 255115I 260114R 268244S 269881AT
272849N 274529CT 277527K 278070H 282755CT 287752T

295974T 298714K 300541N 300542N 306721R 307909CT
309374CT 316583CT 326012P 330294R 330352AT 331641J
331916S 337807BT 343182BT 347442BT 347707AT 366723M
379428I 381471R 383793N 388375T 391522T 393250AT
401152BT 418819N 428688BT 438967E 442280T 444691D
458392P 461168I 470578P 473517M 482632CT 483641K
489051P 489570J 502750R 528432B 530105T 539899C
540685I 547792J 550556AT 553435BT 557543R 566938I
572729M 578276M 585030T 586849R 591113BT 605034BT
605618N 609337T 611089H 611779S 621661R 623634T

625593T 629086BT 640460L 643972N 650439C 659126H
659755BT 663702E 671922K 672537P 675884BT 687811D
688706C 704834C 706925J 716864L 720069T 722043R
729582N 732576N 738768T 740624AT 747677N 751911H
756004T 756843J 761471N 765630P 770914R 772278N
780193C 797734K 802306AT 811718I 812182P 815587N
822726T 823268R 829751AT 829797AT 832295A 832795AT
836474N 842736F 848356N 872618E 873301N 879337K
882165BT 885625D 891782B 892865S 893228AT 895904T
896770H 896992T 900757L 905687E 908718T 911106E

924605N 927035BT 936264N 944373E 946616N 949731BT
959507T 962962K 965310T 966605T 967366S 970237M
983852D 990991S 997554K 998275K 010849L 013196A
017176J 018039AT 025810R 029092H 029487A 034791P
038876CT 039802CT 042956B 044298CT 052892R 059113CT
063452BT 066267F 067447N 073426AT 082385T 085183J
087290BT 096329R 106118A 106915F 108669CT 110583K
110719I 118935K 125165K 127113K 133393N 133651T
139805I 140865L 144896T 149740AT 150042N 166492I
180943BT 181002BT 183998BT 186426H 190428CT 190917BT

193425S 193426I 194216S 196911N 199799BT 202480T
205349P 206105S 207747S 216829BT 217480BT 217559K
219195S 221878R 226411AT 231388F 231734M 232005S
233625CT 252398A 252663S 259012CT 262750BT 265029L
265584AT 269557I 276940T 277867R 281409AT 287516R
287985AT 291865I 303983N 313407R 313869G 314495G
317766N 322746AT 325052BT 327154I 329743CT 334277K
342430AT 345792CT 350333AT 352066BT 359197R 360761CT
362611AT 362694I 365258P 366760E 368585R 368998BT
375393M 383174T 386408J 391389J 392551M 393226BT



4264	 H I V ATA L O S 	 É R T E S Í T Ő 	 • 	 2022.	évi	53.	szám	

394809R 397428S 403236P 413924R 420354CT 421874E
426092BT 426592CT 429276BT 432306CT 435289S 436333CT
444421N 448306B 460417CT 462505P 467247K 470411N
470723H 476168K 477553AT 480234R 481189R 485526I
487291K 492141C 496299R 502384CT 502890S 506379J
515835J 520720BT 525453BT 526258J 530977P 532464BT
532942AT 544502AT 545776E 547581BT 548744N 550333J
554284S 555338T 557481T 558136T 559335K 562450I
569414N 585939S 591015AT 593142AT 593846BT 599797I
606415E 614986M 618175AT 633057J 636038BT 644224BT

647950J 648300N 652024M 655026R 656687T 661602E
664406I 671617P 671832BT 673023R 690463R 692935P
706385B 711748T 712326I 721182BT 721205BT 724870S
730957J 744146M 746251BT 749618T 753283AT 756421L
759263J 764275S 771424AT 780553AT 780592C 796569S
802832D 803695N 811866AT 812145BT 826029N 827650J
832317R 836742R 837850L 841500M 852788P 855111BT
857724C 859035E 859647BT 862134L 862911L 870269T
877884R 880709BT 885566N 889279P 892531AT 897731S
900460I 911431AT 912501J 919689AT 920102BT 921350H

929299J 934668BT 938870P 946449AT 952853S 955521I
960509K 961212H 962090L 963778BT 964371K 968931J
969532R 974137M 984080BT 986323AT 995538M 005973T
007417K 009331AT 015149J 018471L 018549M 018767J
023142S 023185AT 026729CT 037949G 040028R 041250M
046008BT 046960N 047790M 061702N 064647AT 069056K
077356S 080851T 100127G 113391M 118835T 119847CT
121140AT 127157P 132063N 146256T 151258M 153395P
153450BT 176332BT 178125E 180674P 199150J 207077T
209676K 211368BT 211794M 224888BT 227637R 229121T

229243S 233376J 240890K 256028I 261082T 263988L
266833N 288791BT 302627N 304896R 310748AT 316295L
319145K 322359N 329584S 335993T 342450P 343405AT
355035D 374951S 384331G 387168M 388467B 389343K
389739AT 392806R 398805T 406464AT 406647P 409984P
413574AT 414116P 415455N 417758BT 417819M 428338J
430352CT 439921N 440559AT 441564K 445737C 453406CT
455517BT 456347K 472061BT 476145K 479304P 490824S
492004L 521422P 527345BT 537802S 538500H 543022R
554292AT 559630P 561903J 572601A 574749J 582489BT

583025R 587218R 595235P 598209N 605229E 617017H
619993AT 623651BT 627281BT 630553C 634368I 643417D
643533S 644895S 646364AT 647992BT 649242L 650142N
651659BT 653381AT 655046N 665241BT 665447N 665521BT
665775BT 665875I 675074P 676140T 682068AT 683665BT
697855N 707151R 715637K 716212M 724714N 729510K
729871T 737027J 739198J 742733S 746483R 753058AT
761042B 770823BT 774498N 776479BT 791108BT 791632AT
792508R 793236BT 795088T 796105S 798076S 808381K
813198T 813203S 813481T 816147H 818748N 820983E
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826653E 826749AT 830871BT 833565AT 835592J 841976I
846889R 861888N 875924P 881845F 883054K 890677BT
893640S 901657H 902719M 915324T 921241I 927741T
929885R 932432S 939222N 942380N 943465K 946706M
948484K 958194T 970130E 973988G 974400BT 987549S
990241P 992917BT 997255E 109866BT 538287R 407151AT
562599R 780092T 001474R 002594P 004487R 005567BT
009937AT 015741CT 015984E 017276S 018594S 021711T
025312AT 025646CT 032173S 032533AT 037793N 040538CT
041103AT 049259N 050595P 050795G 052964E 063839AT

066815R 069986I 072640CT 084015S 085831S 086278L
088963T 093571K 094526M 095663R 095821J 100712AT
100758D 101604P 101884P 106274CT 110058R 110162N
111805AT 115744J 118437R 128885BT 134147D 147400AT
151571AT 157292T 157442N 160060K 161638M 167811CT
172992G 176565T 178089P 181481BT 185076CT 185445N
190358AT 195417S 196043AT 196290BT 197777CT 208012T
208366T 208906T 209191BT 212998P 224298AT 230253E
231138L 232323T 235803C 240055K 245677BT 249574S
250301R 250502T 251259T 254468AT 254963CT 256465L

259407T 264923C 265289R 265908AT 269451AT 269550J
273459T 273845L 275293M 290329S 290798H 291583P
296263N 309750M 317066AT 322971I 324663CT 331506C
332717CT 332804BT 335431S 336264CT 336920CT 341665CT
349612CT 351656K 358929K 363400M 365963J 366174P
367051F 370022BT 374935D 391013N 404372S 411901I
418559T 429853S 430790D 430835CT 442002S 442732E
443069BT 443885S 445731P 446866K 450990BT 457552R
457942BT 458533P 460023R 469623I 469972AT 470593J
473402BT 474865S 476074P 478234J 488367C 490097S

495934N 497364CT 498408AT 499371C 501422CT 504668T
505316CT 513288F 516222T 518334J 520378N 522719E
527287J 527711K 529589CT 531737P 537212P 538573AT
543191G 544455K 545293P 548367H 550014BT 554563I
562792K 562953F 564887P 568685L 568945F 573045R
585509BT 588817AT 591446BT 591778R 601940R 602541J
615934AT 627380BT 627536G 631015P 637839S 642084AT
642536S 652370N 657115P 658910N 660340I 669341I
675638AT 677704L 679537T 681005T 688797S 689334R
699286I 701452S 704958AT 705891E 726360P 726452M

726995M 729324AT 731586J 736235T 737955J 737983F
743692AT 746760J 756300BT 760178BT 763783P 764616N
765050R 771261AT 778389AT 782191D 782934T 783867R
785446N 785556F 802492I 808192T 809358I 818483BT
818931M 825396R 825458R 825590R 831626AT 838148S
839149N 841147AT 844310P 847514F 847908K 848679P
850444I 854748H 857943BT 859943BT 860808BT 861045S
861272R 864372H 865623S 866683R 867035R 871553BT
874769K 881264AT 882570S 887764N 889420AT 889667AT
896902T 898471BT 899040AT 899908T 903267F 911150M
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911544AT 912367T 923281M 929832R 931415AT 933573T
939500I 942540G 948457R 951901R 955856BT 958312AT
960757S 965431R 971950BT 973053N 978461H 979293S
983362P 983886H 983988P 984613H 985861S 987340P
987732I 996149R 997834P 000963CT 005732BT 009305J
009468H 016047N 017148D 021860AT 023448BT 025970G
027255S 029568E 030662CT 037893G 039543T 059555CT
065141T 066492R 067431N 068525L 068558AT 069883M
070049J 091165P 101443D 106322D 109460D 109960BT
112482BT 112499AT 112959R 114862S 118194AT 119609C

142321BT 142810AT 147755CT 155118M 167180L 169401H
169849AT 170456T 175374T 176999S 179605K 187063BT
188882AT 195379M 199490S 202461AT 203989R 205208AT
211078N 218153P 218381K 222771N 226619B 226643L
229125N 229483T 229668R 243905P 246878K 248644S
251155I 259888K 262399BT 262729AT 264068B 265999M
281068I 283885CT 291817T 301263AT 302655R 312692AT
316919K 320714T 331602D 333617AT 335218AT 345064C
348629CT 358720N 362076K 364392G 364940P 368762E
369390P 374415B 377727T 378830N 382064BT 384397H

390043S 390105N 390346CT 405862N 407024I 407703T
415093G 422945BT 423755S 429004CT 449232AT 449387T
452381P 453148I 454857J 463437CT 463972M 464081P
474165CT 495136P 503622I 528081P 531194G 538698R
542942F 546686CT 547396L 549584AT 551539E 563224BT
564962AT 576118R 576151L 589763AT 590833G 599920F
600438BT 602066T 609640H 611733T 618965R 632497S
632681BT 634534M 640135BT 642256P 651153N 661282AT
678667J 679094T 682242P 682632BT 690801BT 691284BT
692210E 696583P 707366S 708355R 712197I 713579AT

719093AT 723511N 723557D 723936R 724196B 729817H
732167R 736517AT 744653AT 751872T 752288R 753896P
755178F 758913R 763631T 768610H 778025J 806980R
813750H 815185R 820271AT 821759BT 823907R 825957R
831652R 832234BT 833445N 833556R 833868R 837660R
842274R 852279R 852280R 853780G 855333P 855590N
856976N 857342AT 863224S 873297R 874466K 875734R
881270S 887115M 890570A 891080D 896685N 904259S
906579R 921427N 926960I 927549AT 928876S 930437R
931428T 933484M 935468R 948082I 948259BT 962924BT

963244R 963958AT 966928AT 973291M 975399R 975544R
975998R 979246D 985102R 985309R 985409R 988035S
988812G 993599BT 014084T 023782BT 030922BT 051921R
069789T 077349K 082573E 084080BT 151513G 153964CT
172423AT 177369P 208440BT 239962CT 304582CT 313649S
332601L 338755BT 340440D 351742S 355102K 359700K
360437BT 364050I 378754L 381628J 391225BT 399400C
404398AT 406932T 419988G 437479P 441686R 450622T
462483I 493210AT 498925R 523062T 538916CT 550634E
556216T 564499D 567924T 570901BT 582580K 587286J
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611225L 659776AT 660141AT 662351L 662352L 662353L
687008T 687859T 689936R 723923T 729915D 744236M
746531C 752941E 759937K 761853T 762769S 769985BT
772611C 792322H 798050L 799279C 804021R 811922BT
814037N 819533AT 824679BT 858313BT 887334M 897545I
906176P 921406BT 921667R 925883BT 945408M 964736I
976362S 981587L 997124C

Budapest, 2022. szeptember 7.

A Miniszterelnökség pályázati felhívása  
a 2023. évi Magyar Közigazgatási Ösztöndíjra

A Miniszterelnökség a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 52/2019. (III. 14.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés 
a)  pontja alapján pályázatot hirdet a 2023. évi Magyar Közigazgatási Ösztöndíjra a közigazgatási életpálya iránt 
elhivatott, idegen nyelveket beszélő, felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalok részére.

A Magyar Közigazgatási Ösztöndíj a Kormány által alapított ösztöndíj, amelynek célja a képzett, szakmailag 
elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a nemzeti közigazgatás iránt elkötelezett szakember-utánpótlás 
biztosítása. A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram (a továbbiakban: MKÖ) keretében a felvételt nyert 
ösztöndíjasok szakmai gyakorlatának időtartama tíz hónap, amelyből hét hónapot Magyarországon, egy 
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) hatálya alá tartozó államigazgatási 
szervnél, három hónapot pedig külföldön, elsősorban Magyarország egy külképviseletén töltenek.

A magyar és külföldi gyakorlati helyeket a Miniszterelnökség ajánlja fel az ösztöndíjasoknak a kiválasztási folyamat 
eredményének és a befogadó intézmények igényeinek megfelelően. A résztvevők szakmai fejlődését a teljes 
időtartam alatt mentorok segítik, a Miniszterelnökség pedig rendszeresen képzéseket, programokat szervez 
a felvételt nyert ösztöndíjasoknak.

Az MKÖ eredményes teljesítése esetén az ösztöndíjas számára lehetőség nyílik a kormánytisztviselői karrier 
megkezdésére.

Az MKÖ várható időtartama: 2023. február 1. – 2023. november 30.

Pályázati feltételek:
– a pályázat benyújtásakor be nem töltött 30. életév;
– magyar állampolgárság;
– cselekvőképesség;
– büntetlen előélet;
– felsőfokú iskolai végzettség1 (BA/BSc, MA/MSc, illetve hagyományos 5 éves egyetemi vagy 3–4 éves főiskolai 

képzésben szerzett oklevél);
– tárgyalóképes angol VAGY német VAGY francia nyelvtudás (államilag elismert, legalább B22 szintű komplex 

nyelvvizsga vagy olyan nyelvvizsga, amely a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ honlapja szerint legalább 
B2-es szintre honosítható);

– a pályázat benyújtásának időpontjában kormányzati szolgálati, közszolgálati, állami szolgálati jogviszony 
nem áll fenn.

1 Külföldön szerzett diploma esetén a pályázó vállalja, hogy 2023. január 31. napjáig honosítja azt a Magyar Ekvivalencia és Információs Központnál.
2 A nyelvi szintek besorolása.
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– angol nyelvből C1 vagy magasabb szintű komplex nyelvvizsga;
– egyéb élő nyelvből B2 vagy magasabb szintű komplex nyelvvizsga.

A részvétellel kapcsolatos egyéb információk:
– Az ösztöndíjas jogviszonyt a Kit. 88. §-a és a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 52/2019. (III. 14.) 

Korm. rendelet szabályozza.
– Az ösztöndíjas az ösztöndíjas szerződés időtartama alatt munkaviszonyban, állami vezetői szolgálati 

jogviszonyban, kormányzati szolgálati, közszolgálati, állami szolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, bírósági 
szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati, ügyészi szolgálati, valamint hivatásos szolgálati jogviszonyban 
nem állhat.

– Az ösztöndíjprogramban csak egy alkalommal nyerhet el ösztöndíjat a pályázó, így korábbi ösztöndíjas 
érvényesen nem pályázhat ismét. 

– A szóbeli fordulóba jutó pályázók kötelesek erkölcsi bizonyítványukat az interjú során bemutatni.

Tájékoztatjuk Tisztelt Pályázóinkat, hogy a 10 hónapos szakmai gyakorlat sikeres befejezését követően 
kormánytisztviselői kinevezésre a Kit. 58. §-ában és 84. § (1)–(4) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása 
esetén kerülhet sor. A feltételek fennállását a kinevezést megelőzően a megfelelő dokumentumokkal (pl. erkölcsi 
bizonyítvány) igazolni kell.

Az ösztöndíj összege: hazai programszakaszra havi 250 000 Ft adómentes jövedelem.

Az ösztöndíj havi összegéről szóló közlemény a szakmai gyakorlat hazai szakaszára vonatkozóan az ösztöndíjas 
szerződések megkötése előtt, míg a külföldi szakaszra vonatkozóan tárgyév júliusáig a Magyar Közlöny 
mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben kerül közzétételre.

A pályázat benyújtásának módja:
Pályázni csak elektronikus formában, a www.mkoprogram.hu oldalon, vagy szükség esetén  
az mkojelentkezes@me.gov.hu e-mail-címen, az alábbi dokumentumok feltöltésével lehet:
– magyar nyelvű önéletrajz, formátum: .pdf; 
– a felsőfokú iskolai végzettséget igazoló diploma (BA/BSc, MA/MSc, illetve hagyományos 5 éves egyetemi vagy 

3–4 éves főiskolai képzésben szerzett oklevél), formátum: .pdf; .jpeg vagy egyéb képformátum;
– nyelvvizsga-bizonyítvány – a legmagasabb szintű, maximum 3 db, formátum: .pdf, .jpeg vagy egyéb 

képformátum;
– magyar nyelvű motivációs levél (legfeljebb egy oldal terjedelemben), formátum: .pdf. 

Fontos! Csak a teljeskörűen feltöltött pályázati anyagot tudjuk elfogadni, hiánypótlásra a pályázat beküldését 
és véglegesítését, illetve a jelentkezési határidő lejártát követően nincs lehetőség!

Pályázati időszak: 2022. szeptember 15. – 2022. október 15.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2022. október 15. 23 óra 59 perc

A pályázat elbírálásának módja, rendje és az értékelés szempontjai:
A beérkezett pályázatuk alapján formai szűrésen megfelelt pályázók egy komplex kiválasztási eljáráson 
vesznek részt. A kiválasztási eljárás első, írásbeli fordulója általános műveltséget és felkészültséget mérő feladatsor 
kitöltését foglalja magában.

Az írásbeli forduló kiértékelését követően a legjobb eredményt elérő legalább 120 pályázó kerül behívásra a szóbeli 
fordulóba. A szóbeli fordulóba behívottak száma felfelé nyitott, a központi közigazgatás személyi igényeinek 
függvényében, a Program Irányító Bizottság elnökének döntése alapján változhat. A második forduló strukturált 
interjúból, motivációs beszélgetésből, valamint idegen nyelvű interjúrészből áll, amely a jelentkező által választott, 
elsődlegesen angol vagy német vagy francia nyelven, másodlagosan egyéb idegen nyelven zajlik.
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A szóbeli fordulón történő megfeleléshez a jelentkező által választott idegen nyelven történő elbeszélgetésen 
a Közös Európai Nyelvi Referenciakeret B2 szintjének elérése szükséges.

A Miniszterelnökség szükség esetén harmadik fordulós meghallgatást tarthat. 

A szóbeli fordulót lebonyolító Kiválasztási Bizottság szavazás útján, egyszerű többséggel hoz döntést a pályázó 
eredményéről (javasolja a programba / várólistára javasolja / nem javasolja a programba).

Az eredmények összesítését követően a Program Irányító Bizottság javaslatot tesz a nyertes pályázók személyére, 
a  várólistára kerülő és az elutasított pályázókra, melynek alapján a közigazgatási minőségpolitikáért 
és személyzetpolitikáért felelős miniszter dönt az ösztöndíjak odaítéléséről.

A felvételi eljárást sikeresen teljesítő pályázók visszalépése esetén a megüresedett helyek a várólistáról kerülnek 
feltöltésre.

A program megvalósításának fedezete a Miniszterelnökség 2023. évi költségvetésében rendelkezésre áll. 

A pályázat alapján felvehető ösztöndíjasok száma: 60 fő.

A pályázat elbírálásának végső határideje: 2022. december 15. 

Kapcsolat és további információ:
Parlamenti Főosztály
Kapcsolattartás az alábbi honlap és közösségimédia-felület segítségével:
www.mkoprogram.hu
https://www.facebook.com/magyarkozigazgatasiosztondijprogram

A Miniszterelnökséget vezető miniszter közleménye  
a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj havi összegéről

A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 52/2019. (III. 14.) Korm. rendelet 3. § g) pontjában foglalt jogkörömben 
eljárva a 2023. évi Magyar Közigazgatási Ösztöndíj havi összegét az alábbiak szerint állapítom meg:

A magyarországi programszakasz során az ösztöndíj összege egységesen 250 000 Ft/hó, amely a személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 4.23. pontja értelmében adómentesen kerül 
kifizetésre.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A Technológiai és Ipari Minisztérium elismerési hírei 

Prof. Dr. Palkovics László technológiai és ipari miniszter a 2022. augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából

Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott:

Dr. Asztalos Márta Klárának, a Technológiai és Ipari Minisztérium jogi referensének;
Frányó Istvánnak, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. főosztályvezetőjének;
Gellényi Zoltánnak, az FGSZ Földgázszállító Zrt. hálózat- és rendszerirányítás igazgatójának;
Habány Györgynek, az MVM Zrt. / MVM Services Zrt. szenior biztosítási szakértőjének;
Homonnay Ádámnak, a MOL Nyrt. kutatás-termelés igazgatójának, a Magyar Bányászati Szövetség elnökének;
Kálmán Miklósnak, a MOL Nyrt. engedélyeztetési szenior szakértőjének;
Kiss Csillának, az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. műszaki adminisztrációs csoportvezetőjének;
Kiss Lászlónak, az MVM Kontó Zrt. vezérigazgatójának;
Kovács Istvánnak, az MVM Services Zrt. adatvédelmi tisztviselőjének;
Mező Dezsőnek, az MVM Balance Zrt. erőművi beruházási osztályvezetőjének;
Nagy Gyula Zsoltnak, a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. diszpécserének;
Nagy Lajosnak, a Magyar Földgáztároló Zrt. termelőmesterének; 
Szabó Andrásnak, az MVM Mátra Energia Zrt. gépmesterének;
Törköly Tamásnak, az MVM Ovit Zrt. műszaki igazgatójának. 

A Technológiai és Ipari Minisztérium elismerési hírei

Prof. Dr. Palkovics László technológiai és ipari miniszter a 2022. szeptember 4-i Bányásznap alkalmából

Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott:

Boda Ervinnek, az SZTFH Országos Bányakapitányság Bányászati és Gázipari Főosztály Veszprémi Bányafelügyeleti 
Osztálya bányafelügyeleti ügyintézőjének;
Dobos Szabolcsnak, a MOL Magyarország Társasági Szolgáltatások Kft. bányamérési szakértőjének;
Erdei Zoltán Andrásnak, a MOL Nyrt. Műveleti Geológia és Kútvizsgálat geológiai felügyelőjének;
Földi Zoltánnak, az SZTFH Országos Bányakapitányság, Szolnoki Bányafelügyeleti Osztálya bányafelügyeleti 
ügyintézőjének;
Frank Tamásnak, a MAB Tarnóca Bányászati és Építőipari Kft. ügyvezető igazgatójának;
Fülöp Évának, az SZTFH Ásványvagyon és Adattári Főosztály, Adattári Osztálya bányafelügyeleti ügyintézőjének;
Majtényi Melinda Máriának, az SZTFH Bányászati és Gázipari Főosztály, Budapesti Bányafelügyeleti Osztálya 
bányafelügyeleti ügyintézőjének;
Remeczki Ferencnek, az MB 2001. Olajipari Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatójának;
Sztancsik Szabolcsnak, az MVM Mátra Energia Zrt. Visontai Karbantartás-előkészítő Osztálya főtechnológusának;
Tóthné Weisz Ildikónak, az SZTFH Bányászati és Gázipari Főosztály, Pécsi Bányafelügyeleti Osztálya igazgatási 
ügyintézőjének;
Dr. Vadászi Mariannának, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara egyetemi docensének;
Varga József Endrének, a Kappel-Bányatervezés Kft. bányászati és környezetvédelmi tervezőmérnökének;
Virág Istvánnak, a SZTFH Bányászati és Gázipari Főosztály, Miskolci Bányafelügyeleti Osztálya bányafelügyeleti 
ügyintézőjének;
Vlasics Zsoltnak, a Rotary Zrt. vezérigazgatójának, a Geoinform Kft. ügyvezető igazgatójának.
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Kiváló Bányász kitüntető címet adományozott:

Belső Lászlónak, a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. Mecseki Környezetvédelmi Bázisa karbantartó 
lakatosának;
Bóna Róbert Istvánnak, az MVM Mátra Energia Zrt. Visontai bánya bányaigazgatójának;
Cseresnyés Józsefnek, a Rotary Zrt. Fúrás és Kútjavítás Szervezete fúrómesterének;
Csorba Ákos Leventének, az MVM Mátra Energia Zrt. Visontai Termeléselőkészítési Osztálya gépmesterének;
Elek Sándornak, a HEXUM Földgáz Zrt. termelőmesterének;
Fehér József Zoltánnak, a Perlit 92’ Kft. szállításvezetőjének;
Flick Istvánnak, a Kvarc Ásvány Kft. termelés-műszakvezetőjének;
Földesi Péternek, a MOL Magyarország Kutatás-Termelés Divízió, Fúrás és Kútmunkálati Menedzsment kútmunkálati 
felügyelőjének;
Gulyás Péternek, a Mecsekérc Zrt. divízióvezetőjének;
Kaszanyi Károlynak, az O&GD Central Kft. gázgyűjtő-gázelőkészítő berendezés- és kútkezelőjének;
Katona Tibornak, a Rikopet Kft. termelési vezetőjének;
Kiss Románnak, a MOL Nyrt. karbantartási szakértőjének;
Komlósi Józsefnek, a Magyar Földgáztároló Zrt. tárolói forgalomirányítási operatív szakértőjének;
Madarasi Lászlónak, a KÖKA Kft. Miskolc-Mexikóvölgyi Mészkőbánya bányamesterének és robbantómesterének;
Mihalóczki Imrének, a MVM Mátra Energia Zrt. Bükkábrányi bánya Termelési Osztálya gépkezelőjének;
Molnár Jánosnak, az OMYA Hungária Mészkőfeldolgozó Kft. rakodógép-kezelőjének;
Nagy Sándornak, a KŐKA Kő- és Kavicsbányászati Kft. szakvezetőjének;
Noltész Józsefnek, a Nitrokémia Zrt. Vállalkozási Igazgatósága üzemvezetőjének;
Podonyi Lászlónak, a MOL Nyrt. termelési operátorának;
Réz Istvánnak, a Geoinform Kft. felszíni szervizek adatfeldolgozójának;
Szűcs Krisztinának, a Lasselsberger Hungária Kft. felelős műszaki vezetőjének;
Terhes Zoltán Zsoltnak, a Magyar Földgáztároló Zrt. kútmunkálat-menedzsment csoportvezetőjének;
Varga Sándornak, az Északdunántúli Vízmű Zrt. Víztermelő Bányaüzeme műszaki munkatársának;
Vigh Józsefnek, az MVM Mátra Energia Zrt. Bükkábrányi bánya Termelési Osztálya kotrómesterének. 

A Nemzeti Választási Bizottság közleménye  
országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

A Nemzeti Választási Bizottság a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint 
a  népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 13. § (2) bekezdése alapján az alábbi közleményt 
teszi közzé:

A Nemzeti Választási Bizottság 2022. szeptember 1-jén tartott ülésén a 400–412/2022. számú határozataival 
országos népszavazásra feltenni kívánt kérdések hitelesítését megtagadta. 

A határozatok megtekinthetők a választások hivatalos honlapján, a www.valasztas.hu oldalon.

Budapest, 2022. szeptember 1.

  Dr. Téglási András s. k.,
  a Nemzeti Választási Bizottság 
  elnöke
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Balatonfűzfő Város Önkormányzata pályázati felhívása  
Balatonfűzfő közigazgatási területén autóbusszal végzett, menetrend szerinti, helyi személyszállítás 
szolgáltatójának kiválasztására

A pályazati felhívás a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 205/2022. (08. 18.) számú 
határozata alapján kerül közzétételre. 

I. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJÁNAK NEVE, CÍME, ELÉRHETŐSÉGE

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
Kapcsolattartó: Horváthné Winkler Klára
Telefon: +36 30/546-2006
E-mail-cím: winkler.klara@balatonfuzfo.hu

II. AZ ELJÁRÁS TÁRGYA

Balatonfűzfő Város közigazgatási területén helyi menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási tevékenység 
végzése kizárólagos joggal, valamint a személyszállítási tevékenységgel összefüggő előkészítési, irányítási és 
ellenőrzési feladatok végrehajtása.

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, valamint 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján folytatja le.

3.2. Főbb pályázati, alkalmassági feltételek

– az ajánlattevő egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság;
– az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtása napján lejárt köztartozása nincs; 
– az ajánlattevő referenciaigazolással rendelkezik a fővállalkozóként végzett helyi menetrend szerinti 

személyszállítási tevékenységről;
– az ajánlattevő nevére a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiállított autóbuszos személyszállító engedély 

B/1.  pontjába az ajánlattételkor hatóságilag be van jegyezve a helyi menetrend szerinti személyszállítási 
tevékenység üzemeltetésére való jogosultság;

– az ajánlattevő a pályázat beadásának időpontjában rendelkezzen a szolgáltatások végzésére alkalmas 
autóbuszokkal (1 db + 1 db tartalék lehetőség). Azok forgalmi engedélyében üzembentartóként vagy 
tulajdonosként legyen bejegyezve. Az autóbuszoknak rendelkezni kell a (pályázó nevére szóló) Nemzeti 
Közlekedési Hatóság Engedélykivonatával, amit egyszerű másolatban kérjük a pályázati anyaghoz csatolni.

IV. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS BESZERZÉSÉNEK FELTÉTELEI

A pályázati kiírás a kiírótól térítésmentesen kérhető.
A pályázati kiírás elektronikus úton kerül megküldésre a kéréstől számított 3 napon belül.
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V. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ ÉS AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK IDŐPONTJA

2022. november 15., 14 óra

VI. AZ EREDMÉNYHIRDETÉS LEGKÉSŐBBI IDŐPONTJA

2022. december 15.

VII. A SZERZŐDÉSKÖTÉS LEGKÉSŐBBI IDŐPONTJA

2022. december 20.

VIII. A KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGKEZDÉSÉNEK A HATÁRNAPJA

2023. január 2.

IX. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

2023. január 1. – 2024. december 31.

X. AZ ELBÍRÁLÁS MÓDJA ÉS SZEMPONTJAI

A nyertes ajánlat az ajánlattevő által legkedvezőbb működési önkormányzati támogatás nettó mértéke egy naptári 
évre vetítve.

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

Celldömölk Város Önkormányzata (9500 Celldömölk, Városháza tér 1.) (a továbbiakban: Kiíró) a személyszállítási szolgáltatásokról 
szóló 2012. évi XLI. törvény  23. §-a alapján – a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK 
és  az  1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1370/2007/EK rendelet 5. cikkében foglaltakra, valamint 
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 14. § (3) bekezdés b) pontjára figyelemmel – Celldömölk város közigazgatási 
területén autóbusszal végzett helyi, menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás közszolgáltatási szerződés keretében 
történő ellátására nyilvános pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel:

 1. A Kiíró neve, címe, telefonszáma, e-mail-elérhetősége
Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.
Tel.: 06/95-777-830
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu
Képviseli: Fehér László  polgármester
Kapcsolattartó: Kocsis Orsolya, Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal, Műszaki Iroda, irodavezető-helyettes
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 2. Az eljárás tárgya
Autóbusszal végzendő, menetrend szerinti helyi tömegközlekedési feladatok ellátása Celldömölk város 
közigazgatási területén közszolgáltatási szerződés keretében, valamint a szolgáltatáshoz kapcsolódóan 
menetrendkészítés, utastájékoztatás, jegyek és bérletek árusításának biztosítása. A személyszállítást meghatározott 
számú és helyű megállóhelyet tartalmazó, 2022. április 1. napjától hatályban lévő, a pályázati kiírás 7. sz. mellékletében 
szereplő menetrend szerint kell végezni. 
A részletes követelményrendszert, az alkalmassági feltételeket, a pályázaton való részvétel feltételeit, valamint 
a pályázat benyújtásához szükséges információkat a pályázati kiírás tartalmazza.

 3. A szerződés típusa
Közszolgáltatási szerződés

 4. A szerződés időtartama
A Kiíró a nyertes szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést 2023. január 1. – 2023. december 31. napjáig terjedő 
időszakra, 1 évre köti.

 5. A szolgáltatás megkezdésének időpontja
2023. január 1. napja

 6. A szolgáltatás befejezésének időpontja
2023. december 31. napja

 7. A szerződés volumene
896 km/hét, 46 592 km/év
A Kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződés volumenétől, azaz a meghatározott éves kilométertől 
±10%-kal eltérjen.

 8. A teljesítés helye
Celldömölk város közigazgatási területe

 9. A pályázat benyújtásának határideje
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 18. napján 10 óra

 10. A pályázat benyújtásának címe
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal
9500 Celldömölk, Városháza tér 1. I. emelet 105. sz. iroda

 11. A pályázat benyújtásának módja
A pályázatokat személyesen vagy postai úton kell benyújtani a pályázati határidő lejártáig.
Az ajánlatokat papíralapon, 1 eredeti példányban, oldalanként számozva, bekötve, összefűzve vagy összetűzve, 
zárt borítékban kell benyújtani. 
A borítékon vagy külső csomagoláson az alábbiakat kell feltüntetni:
a) a pályázó nevét és székhelyét,
b) a pályázat tárgyát: „Celldömölk város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett, menetrend szerinti 

személyszállítási szolgáltatás ellátása”,
c) az „A pályázati határidő lejárta előtt nem bontható fel!” feliratot.

 12. A pályázatok felbontásának helye és ideje
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal
9500 Celldömölk, Városháza tér 1. földszinti tárgyaló
Ideje: 2022. november 18. napján 10 óra
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 13. Az eredményhirdetés tervezett időpontja
A pályázat benyújtási határidejét követően, legkésőbb 2022. november 30. napjáig.

 14. A szerződéskötés tervezett időpontja
Az eredményhirdetés időpontját követő 5 nap elteltével.

 15. Az elbírálás módja és szempontja
A pályázati kiírás nyerteséről a képviselő-testület határozattal dönt.
A Kiíró a pályázatok érvényességéről a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a pályázati kiírásban 
előírt egyéb feltételek figyelembevételével dönt.
A bírálati szempont a legalacsonyabb igényelt önkormányzati támogatás összege (Ft/km), az ellentételezés 
áfamentes. A Kiíró azzal a pályázóval köt közszolgáltatási szerződést, aki a 2022. április 1. napjától hatályban lévő, 
a  pályázati kiírás 7. sz. mellékletében szereplő menetrenden alapuló hasznos kilométer-kibocsátás 
figyelembevételével a legalacsonyabb ellentételezésre tesz ajánlatot egy hasznos kilométerre vetítetten.

 16. A Pályázati kiírás beszerzésének feltételei
A teljes pályázati dokumentáció, azaz a pályázati felhívás és pályázati kiírás a kocsis.orsolya@celldomolk.hu 
e-mail-címre küldött megkereséssel igényelhető. 
A Kiíró a megkeresést követően legkésőbb 2 munkanapon belül megküldi a teljes pályázati dokumentációt 
az igénylőnek.

 17. A részvétel feltételei
A pályázati kiírás „Az ellátandó közszolgáltatási tevékenység, minimális közszolgáltatási követelmények 
és alkalmassági feltételek” című része tartalmazza a részvétel részletes feltételeit.

Az Új Magyar Front Mozgalom Párt közleménye  
a párt feloszlással történő megszüntetéséről

Az Új Magyar Front Mozgalom Párt (6400 Kiskunhalas, Széchenyi utca 119.) elnevezésű párt elhatározta feloszlással 
történő megszüntetését. 

A közzétevő felhívja a párt hitelezőit, hogy – a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi 
XXXIII.  törvény 3. § (5) bekezdés a) és b) pontja szerint – követeléseiket a közlemény közzétételétől számított 
90 napon belül jelentsék be az alábbi címen:
6400 Kiskunhalas, Széchenyi utca 119.

A párt nem kíván alapítványt létrehozni. 

Kiskunhalas, 2022. szeptember 1.

  Szabó Ibolya s. k.,
  elnök
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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. 
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