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Jogszabályok

2022. évi L. törvény
Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról*

1. A Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény módosítása

1. §  A Kossuth-díjról és a  Széchenyi-díjról szóló 1990.  évi XII.  törvény 3/A.  § (4)  bekezdésében az „az öregségi teljes 
nyugdíj jogszabályban meghatározott legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg lép.

2. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

2. §  Az illetékekről szóló 1990.  évi XCIII.  törvény 17.  § (1)  bekezdés m)  pontjában a  „mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap” szöveg lép.

3. A nemzeti gondozásról szóló 1992. évi LII. törvény módosítása

3. §  A nemzeti gondozásról szóló 1992.  évi LII.  törvény 10.  § (3)  bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg lép.

4. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
módosítása

4. §  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.  évi LXVI.  törvény 9.  § (3)  bekezdés 
b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nyilvántartást kezelő szerv a Központi Okmánytárban – adatlapokon, illetve elektronikusan tárolva – kezeli:)
„b) a külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozatot, a külföldön élő magyar állampolgárok nyilvántartásba vételével 
és a  külföldi lakóhely változás bejelentésével kapcsolatos iratokat, valamint a  személyi azonosítót és lakcímet 
igazoló hatósági igazolvány kiállítása iránti kérelmeket;”

5. §  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.  évi LXVI.  törvény a  következő 
21/C. §-sal egészül ki:
„21/C.  § A hivatásos katasztrófavédelmi szerv hatósági feladatai ellátása céljából a  következő adatokat jogosult 
átvenni a nyilvántartást kezelő szervtől: a természetes személyazonosító, a lakcím, az állampolgárság, az elhalálozás 
ténye és ideje, valamint a  személyazonosító igazolvány és az  útlevél okmányazonosítója, érvényessége, illetve 
érvénytelensége ténye és oka.”

6. §  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.  évi LXVI.  törvény 22.  §-a a  következő 
p) ponttal egészül ki:
[E törvény felhatalmazása alapján a 17. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti adatok igénylésére jogosultak:]
„p) a személyazonosító igazolványt kiadó és nyilvántartó hatóság, valamint a személyazonosító igazolvány kiadása 
során közreműködő hatóságként eljáró bv. szerv, e hatósági hatáskörében ellátandó feladatai végrehajtásához.”

7. §  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.  évi LXVI.  törvény 24.  § (1)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  bíróság, az  ügyészség, a  nemzetbiztonsági szolgálatok és a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság feladataik ellátása érdekében – a  rájuk vonatkozó törvényekben meghatározott célok és feltételek 
teljesülése esetén – a nyomozó hatóság és az előkészítő eljárást folytató szerv büntetőeljárás lefolytatása céljából, 
a  rendőrség bűnüldözési tevékenysége ellátásához, a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv a  katasztrófavédelmi 
tervezéshez, a  Nemzeti Információs Központ az  utasadatok kockázatelemzéséhez, az  állampolgársági ügyekért 
felelős miniszter és az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a kérelmező adatainak azonosításához,

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. november 22-i ülésnapján fogadta el.
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az Országgyűlési Őrség, a rendőrség személyvédelmi és létesítménybiztosítási feladatokat ellátó szerve törvényben 
meghatározott személyvédelmi és létesítménybiztosítási feladatainak ellátásához, a  büntetőeljárásban, a  polgári 
peres és nemperes eljárásban, a  közigazgatási perben és az  egyéb közigazgatási bírósági eljárásban, a  hatósági 
eljárásban eljáró igazságügyi szakértő a  tevékenységére vonatkozó törvény előírásai alapján végzett feladatai 
ellátásához, valamint a  nyilvántartást kezelő szerv által megbízott megszemélyesítést végző szervezet az  állandó 
személyazonosító igazolvány és a  7.  § (3) és (4)  bekezdésében meghatározott hivatalból kiadásra kerülő személyi 
azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány megszemélyesítéséhez, kiállításához és a  jogszabályban 
meghatározott adatok kezeléséhez e törvény felhatalmazása alapján a nyilvántartásba felvett adatok teljes körének 
[17. § (2) bekezdés d) pont], továbbá a szabálysértési hatóság a szabálysértési eljárás, a rendőrség a szabálysértési 
eljárásról szóló törvény szerinti előkészítő eljárás lefolytatásához, valamint a  Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága, a  büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő, a  javítóintézet és a  pártfogó felügyelői szolgálat 
a büntetés vagy intézkedés végrehajtásának biztosítása érdekében a nyilvántartásba felvett meghatározott adatok 
[11.  § (1)  bekezdés a)–h), l), m) és p)  pont], a  büntetés-végrehajtási intézet a  befogadás során az  elítélt 
személyazonosságának ellenőrzése érdekében a  nyilvántartásba felvett meghatározott adatok [11.  § (1)  bekezdés 
a)–h), l), m), n) és p)  pont], valamint az  elítélt kapcsolattartója személyazonosságának ellenőrzése érdekében 
a nyilvántartásba felvett meghatározott adatok [11. § (1) bekezdés a), d), e) és h) pont] igénylésére jogosultak.”

8. §  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény IV. Fejezete a következő 
24/N. §-sal egészül ki:
„24/N.  § A személyazonosító igazolványt kiadó és nyilvántartó hatóság, valamint a  személyazonosító igazolvány 
kiadása során közreműködő hatóságként eljáró bv. szerv a  kérelmező személyazonosságának, valamint személyi 
adatainak és vezetői engedélye adatainak ellenőrzése céljából térítésmentesen igényelheti a  közúti közlekedési 
nyilvántartásról szóló 1999.  évi LXXXIV.  törvény 8.  § (1)  bekezdés a)  pont aa)–ad)  alpontjában, továbbá 8.  § 
(1) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában foglalt adatokat.”

9. §  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 26/A. §-a a következő 
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  (2)  bekezdéstől eltérően a  külföldön élő magyar állampolgár életvitelszerű lakáshasználata helyének 
a bejelentett külföldi lakóhelyét kell tekinteni.”

10. §  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.  évi LXVI.  törvény 34.  §-a a  következő 
(3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  családi állapot igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelem elektronikus azonosítást 
követően elektronikus kapcsolattartás útján is előterjeszthető.”

11. §  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
a) 19. § (1) bekezdés c) pontjában a „ , valamint” szövegrész helyébe a „céljából.” szöveg,
b) 24.  § (2)  bekezdésében a „hatóságiigazolvány-kiadási” szövegrész helyébe a „hatósági igazolvány kiadására 

irányuló” szöveg,
c) 24. § (2a) bekezdésében a „vezetőiengedély-kiállítás” szövegrész helyébe a „vezetői engedély-kiállítás” szöveg,
d) 24.  § (3)  bekezdésében az „okmányazonosítóját.” szövegrész helyébe az „okmányazonosítóját és az  okmány 

kiadásának és érvényességének adatait.” szöveg
lép.

12. §  Hatályát veszti a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
a) 9. § (3) bekezdés c) pontjában az „ , adatváltozással, adathelyesbítéssel” szövegrész,
b) 21. § b) pontja.

5. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

13. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Mindenki felelős önmagáért.
(2) Ha az  egyén önmagáról gondoskodni nem képes, őt – a  képességeik és lehetőségeik szerint, a  Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013.  évi V.  törvény (a  továbbiakban: Ptk.) rokontartásra vonatkozó szabályai szerinti 
sorrendben – a hozzátartozók segítik.
(3) Ha az  egyén önmagáról gondoskodni nem képes és a  hozzátartozók (2)  bekezdés szerinti gondoskodásra 
vonatkozó kötelességüket nem teljesítik, az  egyén lakóhelye szerinti települési önkormányzat jogszabályban 
meghatározott feltételek szerinti gondoskodási kötelezettsége áll fenn.
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(4) Ha az  egyén önmagáról gondoskodni nem képes, és a  hozzátartozók a  (2)  bekezdés szerinti, a  települési 
önkormányzat pedig a  (3)  bekezdés szerinti gondoskodásra vonatkozó kötelességet nem teljesítik, az  államnak 
jogszabályban meghatározott feltételek szerinti kötelezettsége áll fenn.
(5) Az  állam és a  települési önkormányzat a  szociális gondoskodás feltételeinek biztosításával összefüggő 
feladatainak ellátása során együttműködik az egyházi és civil szervezetekkel.
(6) A szociális intézmények és intézkedések rendszerének kialakítása és működési kereteinek biztosítása az állam és 
a települési önkormányzat feladata e törvényben meghatározott módon.”

14. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 66/A. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel 
egészül ki:
„(4) Az  ötven fő feletti, fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személyek számára tartós ápolást, gondozást nyújtó 
intézmény nem állami vagy egyházi fenntartója 2025. december 31-ig az  európai uniós finanszírozású projekt 
keretében kialakított új támogatott lakhatási férőhelyek számával csökkenti az  ötven fő feletti, fogyatékos vagy 
pszichiátriai beteg személyek számára tartós ápolást, gondozást nyújtó intézményei férőhelyeinek számát.
(5) Az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv az európai uniós finanszírozású 
projekt keretében kialakított, a  (4)  bekezdés hatálya alá nem tartozó új támogatott lakhatási férőhelyek számával 
2025. december 31-ig országos szinten csökkenti az ötven fő feletti, fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személyek 
számára tartós ápolást, gondozást nyújtó intézmények férőhelyeinek számát.”

15. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/D. §-a a következő (5)–(8) bekezdéssel 
egészül ki:
„(5) Az  (1) és (2)  bekezdés szerinti képzésre kötelezett személy a  képzésre a  szociálpolitikáért felelős miniszter, 
valamint a  gyermekek és az  ifjúság védelméért felelős miniszter által együttesen kijelölt szerv által vezetett 
jelentkezési és képzésszervezési nyilvántartás online felületén jelentkezik.
(6) A jelentkezési és képzésszervezési nyilvántartás célja az (1) és (2) bekezdés szerinti képzésre kötelezett személy 
továbbképzésre, vezetőképzésre való jelentkezésének biztosítása, valamint a  továbbképzés, vezetőképzés 
elvégzését igazoló dokumentáció kiállításának elősegítése.
(7) A  jelentkezési és képzésszervezési nyilvántartás tartalmazza az  (1) és (2)  bekezdés szerinti képzésre kötelezett 
személy
a) 92/F. § (1) bekezdése szerinti adatait,
b) állampolgárságát,
c) nemét,
d) lakó- és tartózkodási helyét és
e) működési nyilvántartási számát.
(8) A jelentkezési és képzésszervezési nyilvántartásból törölni kell annak a személynek az adatait, aki
a) elhunyt,
b) foglalkozása gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági határozat hatálya alatt áll, vagy
c) már nem áll munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban az intézménnyel.”

16. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 1. 3. § (8) bekezdés b) pontjában az „a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)” 

szövegrész helyébe a „Ptk.” szöveg,
 2. 4. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe 

az „a szociális vetítési alap” szöveg,
 3. 4. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe 

az „a szociális vetítési alap” szöveg,
 4. 17.  § (4)  bekezdés a)  pontjában az  „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe 

az „a szociális vetítési alap” szöveg,
 5. 17.  § (4a)  bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális 

vetítési alap” szöveg,
 6. 24/C.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság (a továbbiakban: SZIN Nonprofit Kft.) a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi 
Tervében megvalósuló, az  önellátásra korlátozottan képes emberek biztonságát és életvédelmét szolgáló 
digitalizációs program (e § alkalmazásában a továbbiakban: Program) megvalósításához” szövegrész helyébe 
a „Kormány által, a  Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében megvalósuló, az  önellátásra 
korlátozottan képes emberek biztonságát és életvédelmét szolgáló digitalizációs program 
(e  §  alkalmazásában a  továbbiakban: Program) megvalósítására kijelölt jogi személy, a  Program 
megvalósításához” szöveg,
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 7. 24/C. § (2) bekezdésében a „SZIN Nonprofit Kft.” szövegrész helyébe a „Program megvalósítására kijelölt jogi 
személy” szöveg,

 8. 24/C. § (3) bekezdésében a „SZIN Nonprofit Kft.” szövegrész helyébe a „Program megvalósítására kijelölt jogi 
személy” szöveg,

 9. 24/C. § (4) bekezdésében a „SZIN Nonprofit Kft.” szövegrész helyébe a „Program megvalósítására kijelölt jogi 
személy” szöveg,

10. 24/C. § (5) bekezdésében a „SZIN Nonprofit Kft.” szövegrész helyébe a „Program megvalósítására kijelölt jogi 
személy” szöveg,

11. 25. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében az „az öregségi nyugdíj legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális 
vetítési alap” szöveg,

12. 25. § (5) bekezdés a) pontjában az „az öregségi nyugdíj legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési 
alap” szöveg,

13. 25. § (5) bekezdés b) pontjában az „az öregségi nyugdíj legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési 
alap” szöveg,

14. 33. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe 
az „a szociális vetítési alap” szöveg,

15. 35.  § (4)  bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális 
vetítési alap” szöveg,

16. 37.  § (4)  bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális 
vetítési alap” szöveg,

17. 50.  § (2)  bekezdésében az  „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a  10%-át” szövegrész 
helyébe az  „a szociális vetítési alap összegének 10%-át” szöveg és az  „az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

18. 54.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az  „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe  
az „a szociális vetítési alap” szöveg,

19. 54.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az  „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe  
az „a szociális vetítési alap” szöveg,

20. 92/K. § (4a) bekezdésében a „meghatározottak” szövegrész helyébe a „meghatározott adatok” szöveg,
21. 114.  § (2)  bekezdés c)  pontjában az  „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe  

az „a szociális vetítési alap” szöveg,
22. 115.  § (6)  bekezdés b)  pontjában az  „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe  

az „a szociális vetítési alap” szöveg,
23. 117. § (7) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrészek helyébe az „a szociális 

vetítési alap” szöveg,
24. 117/A.  § (1)  bekezdésében az  „öregségi nyugdíj legkisebb” szövegrész helyébe a  „szociális vetítési alap” 

szöveg,
25. 132. § (1) bekezdés n) pontjában a „hatóság” szövegrész helyébe a „hatóság, a 24/C. § szerinti jogi személy” 

szöveg
lép.

6. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása

17. §  Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény
a) 50/D.  § (2)  bekezdés j)  pontjában a „nyugdíjminimum havi” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap” 

szöveg,
b) 50/D.  § (2)  bekezdés k)  pontjában a  „nyugdíjminimum napi vagy havi összegének” szövegrész helyébe 

a  „szociális vetítési alap összegének, illetve napi díj esetén a  szociális vetítési alap összege harmincad 
részének” szöveg

lép.

7. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

18. §  A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 4/A. § (3) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya)
„f ) szerződéses határvadászokból”
(állhat.)
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19. §  A Rendőrségről szóló 1994.  évi XXXIV.  törvény „A rendőrség szervezete és irányítása”  alcíme a  következő 6/A. és 
6/B. §-sal egészül ki:
„6/A. § Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv az 1. § (2) bekezdés 10–11. és 13. pontjában 
meghatározott feladatok ellátásáról a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 
jogviszonyáról szóló törvény szerinti, szerződéses határvadász jogviszonyban foglalkoztatott tagja (a továbbiakban: 
határvadász) útján is gondoskodhat.
6/B. § (1) A határvadász az e törvény szerinti feladatai ellátása során
a) a IV. Fejezetben foglaltak szerint jár el, ide nem értve a szolgálati időn kívüli intézkedési kötelezettségét,
b) – a  34.  § és 34/A.  §-ban, a  38–40.  §-ban, a  45–45/A.  §-ban, a  46.  § (1)  bekezdés b) és c)  pontjában, valamint 
a  46/A.  és 46/B.  §-ban meghatározott intézkedések kivételével – az  V. Fejezet szerinti rendőri intézkedéseket 
foganatosítja, valamint azon rendőri intézkedések során, amelyek foganatosítására nem jogosult, a  végrehajtó 
rendőr tevékenységét biztosíthatja,
c) jogosult a VI. Fejezet szerinti kényszerítő eszközök alkalmazására.
(2) A határvadász intézkedése vagy annak elmulasztása, illetve a kényszerítő eszköz alkalmazása elleni jogorvoslatra 
a IX. Fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni.”

20. §  A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7. § (1a) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés b) pont ba) alpontja alkalmazásában foglalkoztatott]
„i) a szerződéses határvadász jogviszonyban”
[foglalkoztatott.]

21. §  A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7/B. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve a megbízhatósági vizsgálat során 
a (2) bekezdés szerinti bűncselekményt, szabálysértést vagy közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegést akkor 
követhet el, ha megalapozottan feltehető, hogy az  a  7/A.  § (1)  bekezdésében foglaltak ellenőrzésére alkalmas, 
valamint az a 7/A. § (1) bekezdésében foglaltak ellenőrzéséhez elengedhetetlenül szükséges.
(4) A  7/A.  § (2)  bekezdése alkalmazása során a  15.  §-ban meghatározott arányosság követelményét fokozott 
körültekintéssel kell érvényesíteni.”

22. §  A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7/E. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A terrorizmust elhárító szerv)
„h) a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvény szerinti, a  terrortámadás 
bekövetkezésével, illetve annak jelentős veszélyével összefüggő védelmi és biztonsági esemény (a  továbbiakban: 
terrorbiztonsági esemény) esetén az  azonnali és összehangolt reagálás érdekében – a  védelmi és biztonsági 
igazgatás központi szerve koordinációs tevékenységének a  megkezdéséig, a  miniszter folyamatos tájékoztatása 
mellett – elsődleges beavatkozó szervezetként irányítja és koordinálja az eseménykezelésben érintett szerveknek és 
szervezeteknek a terrorbiztonsági esemény felderítésére, elhárítására, illetve felszámolására irányuló tevékenységét.”

23. §  A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény V. Fejezete a 46/F. §-t követően a következő alcímekkel egészül ki:
„Célzott ellenőrzés elrendelése
46/G. § (1) A rendőrség a 46/B. § (1) bekezdésében meghatározott célból, célzott ellenőrzésre irányuló figyelmeztető 
jelzés elhelyezését rendelheti el a  körözési nyilvántartási rendszer útján a  Schengeni Információs Rendszerben 
a 46/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti személyre és a 46/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tárgyra.
(2) A  terrorizmust elhárító szerv az  (1) bekezdésben foglaltakon túl a 7/E. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontjában, 
valamint a  7/E.  § (1)  bekezdés e)  pontjában meghatározott feladata ellátása érdekében az  Nbtv. szabályainak 
alkalmazásával folytatott titkos információgyűjtés során célzott ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés és 
kiegészítő adat elhelyezését kezdeményezheti a  körözési nyilvántartási rendszer útján a  Schengeni Információs 
Rendszerben.
(3) A terrorizmust elhárító szerv a (2) bekezdés szerinti figyelmeztető jelzés elhelyezéséről az (EU) 2018/1862 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 36. cikk (4) bekezdése szerint tájékoztatja a tagállamokat.
(4) Ha a  figyelmeztető jelzést elrendelő rendőri szerv a  46/C.  § (3)  bekezdés a)–g)  pontjában felsoroltakon kívüli 
információt kíván megszerezni, akkor megjelöli az  összes ilyen kért információt a  figyelmeztető jelzésben. 
Az  érintett faji vagy etnikai származására, politikai véleményére, vallási vagy világnézeti meggyőződésére vagy 
szakszervezeti tagságára utaló személyes adatok, továbbá az  egészségügyi adatok és az  érintett szexuális életére 
vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok megszerzését csak kivételesen indokolt esetben, 
a figyelmeztető jelzés konkrét céljának eléréséhez feltétlenül szükséges mértékben lehet indítványozni.
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A Schengeni Információs Rendszerben elhelyezett célzott ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés 
végrehajtása
46/H. § Ha a rendőr az e  fejezetben meghatározott intézkedése során megállapítja, hogy az  intézkedéssel érintett 
személyre vagy tárgyra a Schengeni Információs Rendszerben célzott ellenőrzésre irányuló érvényes figyelmeztető 
jelzés szerepel, annak végrehajtása érdekében a 46/C. § szerinti szabályok alkalmazásával intézkedik.

Biztonsági feltartóztatás
46/I.  § (1) A  rendőr megakadályozza, hogy Magyarország területét elhagyja az  a  személy, akivel szemben 
a  jogellenes elvitellel veszélyeztetett gyermekek tekintetében szükséges utazás megakadályozásával járó 
figyelmeztető jelzés van érvényben.
(2) A rendőr szükség esetén intézkedik az (1) bekezdés szerinti figyelmeztető jelzéssel érintett személy védelem alá 
helyezéséről és intézményi elhelyezéséről.
(3) A  rendőr az  intézkedésről haladéktalanul értesíti a  figyelmeztető jelzés elhelyezését elrendelő szervet, külföldi 
figyelmeztető jelzés esetén a SIRENE Irodát.
(4) A rendőr megakadályozza, hogy Magyarország területét elhagyja az a személy, akivel szemben az (EU) 2018/1862 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 32.  cikk (1)  bekezdés d) vagy e)  pontja alapján áldozattá válás kockázata 
miatt utazás megakadályozásával járó külföldi figyelmeztető jelzés van érvényben.
(5) A rendőr a (4) bekezdés szerinti intézkedésről haladéktalanul értesíti a SIRENE Irodát, szükség esetén intézkedik 
az érintett személy védelem alá helyezéséről.

Ismeretlen elkövető azonosítása céljából a helyszínen rögzített daktiloszkópiai adatok alapján 
a Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzés elhelyezése
46/J. § (1) A rendőrség – az ismeretlen elkövetők azonosítása céljából – a nyomozás alatt álló terrorcselekmény vagy 
más súlyos bűncselekmény elkövetésének helyszínén rögzített ujjnyomat vagy tenyérnyomat teljes vagy hiányos 
sorozatait tartalmazó figyelmeztető jelzés elhelyezését rendelheti el a  körözési nyilvántartási rendszer útján 
a  Schengeni Információs Rendszerben, ha megalapozottan feltehető, hogy az  ujj- vagy tenyérnyomat a  szóban 
forgó bűncselekmény egyik elkövetőjétől származik és az  egyéb releváns nemzeti, uniós vagy nemzetközi 
adatbázisokban való keresés nem vezetett eredményre.
(2) A  rendőrség az  (1)  bekezdés szerinti figyelmeztető jelzés Schengeni Információs Rendszerben történő 
elhelyezése céljából a daktiloszkópiai nyilvántartást kezelő szakértői nyilvántartó szervtől jogosult a daktiloszkópiai 
adatok átvételére.

Az ismeretlen elkövető azonosítása céljából a helyszínen rögzített daktiloszkópiai adatok alapján 
a Schengeni Információs Rendszerben elhelyezett figyelmeztető jelzések végrehajtása
46/K.  § Ha az  automatikus ujjnyomat-azonosító rendszer (SIS AFIS) a  46/J.  § szerint bevitt figyelmeztető jelzés 
kapcsán találatot jelez, a  rendőr megállapítja és rögzíti az  ismeretlen személlyel szemben elrendelt figyelmeztető 
jelzés alanyának természetes személyazonosító adatait és tájékoztatja a  daktiloszkópiai nyilvántartást kezelő 
szakértői nyilvántartó szervet. A  rendőr az  ismeretlen elkövető természetes személyazonosító adatainak 
megismerését követően megkeresi a  SIRENE Irodát a  találattal érintett figyelmeztető jelzéshez kapcsolódó 
kiegészítő információk beszerzése céljából.”

24. §  A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 91/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)–(1b)  bekezdés szerinti adatállományok tekintetében adatfeldolgozóként csak államigazgatási szervvel 
vagy az  állam közvetlen vagy közvetett többségi tulajdonában álló gazdasági társasággal köthető megbízási 
szerződés.”

25. § (1) A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 91/C. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) A  belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv e  törvény szerint általa folytatott titkos 
információgyűjtés keretében jelzés elhelyezését rendelheti el a (2) bekezdés szerinti nyilvántartásokban.”

 (2) A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 91/C. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv a  (2b)  bekezdés szerinti jelzésben 
az adatváltozásról, illetve az érintett személyre vonatkozó adattovábbítási vagy adathozzáférési kérelemről értesítés 
adását kérheti, melyet a jelzéssel érintett nyilvántartást kezelő szerv köteles teljesíteni.”

 (3) A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 91/C. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha a  rendőrség más adatállományból bűnüldözési célból adatot vesz át, erről az  érintett tájékoztatására 
– a (2) bekezdés szerinti jelzéselhelyezés kivételével – a 91/B. § rendelkezései az irányadóak. A jelzés elhelyezéséről, 
annak okáról és a  jelzés alapján tett intézkedésről – a  rendőrség bűnüldözési vagy bűnmegelőzési feladata 
teljesítésének biztosítása érdekében – a rendőrség és a  jelzést tartalmazó nyilvántartást kezelő szerv az érintettet, 
illetve más személyt vagy szervet nem tájékoztathatja. A  tájékoztatási korlátozásról a  rendőri szerv, illetve a belső 
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bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv köteles az  adatigényléssel, illetve a  jelzés elhelyezésével 
egyidejűleg tájékoztatni az adatszolgáltatót.”

26. §  A Rendőrségről szóló 1994.  évi XXXIV.  törvény 101.  § (2)  bekezdés a)  pont aa)  alpontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy
az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével kiadott rendeletben állapítsa meg)
„aa) a kísérés, az  előállítás és az  elővezetés végrehajtásával kapcsolatban felmerült költségek egyes tételeit, azok 
mértékét, valamint a költségek elrendelő szerv részére történő igazolásának részletes szabályait, továbbá”

27. §  A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 103/A. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E törvény]
„d) 5–6/B. §-a,”
[az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.]

28. §  A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény
a) 4/A. § (3) bekezdés e) pontjában a „tisztjelöltekből” szövegrész helyébe a „tisztjelöltekből, valamint” szöveg,
b) 7. § (1a) bekezdés h) pontjában a „munkaviszonyban” szövegrész helyébe a „munkaviszonyban, és” szöveg,
c) 7/B. § (2) bekezdés a) pontjában a „szabálysértést, valamint” szövegrész helyébe a „szabálysértést, büntetés-

végrehajtási intézet rendjének megzavarása szabálysértést, fertőző betegség elleni védekezés elmulasztása 
szabálysértést, védelmi intézkedés megszegése szabálysértést, engedély nélküli vezetés szabálysértést, 
érvénytelen hatósági engedéllyel vagy jelzéssel való közlekedés szabálysértést, valamint” szöveg,

d) 7/B.  § (2)  bekezdés b)  pont bb)  alpontjában az „a teljesítményfokozó” szövegrész helyébe az „a kábítószer-
kereskedelem (Btk. 176.  §), a  kábítószer birtoklás (Btk. 178–180.  §), a  teljesítményfokozó” szöveg,  
az „a hivatali” szövegrész helyébe az „a hamis tanúzás (Btk. 272. §), a hivatali” szöveg és az „ , az” szövegrész 
helyébe az „ , a lopás (Btk. 370. §), a sikkasztás (Btk. 372. §), az” szöveg,

e) 91/C.  § (5)  bekezdésében a „szerv vezetője” szövegrész helyébe a „szerv, illetve a  belső bűnmegelőzési és 
bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv vezetője” szöveg

lép.

29. §  Hatályát veszti a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény
a) 4/A. § (3) bekezdés d) pontjában a „valamint” szövegrész,
b) 7. § (1a) bekezdés g) pontjában az „és” szövegrész.

8. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosítása

30. §  A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény
 1. 11.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az  „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe 

az „a szociális vetítési alap” szöveg,
 2. 11.  § (2)  bekezdés b)  pontjában az  „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe 

az „a szociális vetítési alap” szöveg,
 3. 11.  § (2)  bekezdés c)  pontjában az  „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe 

az „a szociális vetítési alap” szöveg,
 4. 11.  § (2)  bekezdés d)  pontjában az  „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe 

az „a szociális vetítési alap” szöveg,
 5. 11.  § (2)  bekezdés e)  pontjában az  „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe 

az „a szociális vetítési alap” szöveg,
 6. 11.  § (3)  bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális 

vetítési alap” szöveg,
 7. 11.  § (4)  bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális 

vetítési alap” szöveg,
 8. 12.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az  „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe 

az „a szociális vetítési alap” szöveg,
 9. 12.  § (2)  bekezdés b)  pontjában az  „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe 

az „a szociális vetítési alap” szöveg,
10. 12.  § (2)  bekezdés c)  pontjában az  „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe 

az „a szociális vetítési alap” szöveg,
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11. 12.  § (2)  bekezdés d)  pontjában az  „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe 
az „a szociális vetítési alap” szöveg,

12. 12.  § (2)  bekezdés e)  pontjában az  „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe 
az „a szociális vetítési alap” szöveg,

13. 13.  § (1)  bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális 
vetítési alap” szöveg,

14. 14.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az  „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe 
az „a szociális vetítési alap” szöveg,

15. 14.  § (2)  bekezdés b)  pontjában az  „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe 
az „a szociális vetítési alap” szöveg,

16. 14/A. § záró szövegrészében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális 
vetítési alap” szöveg,

17. 15.  § (1)  bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális 
vetítési alap” szöveg,

18. 15/A. § záró szövegrészében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális 
vetítési alap” szöveg,

19. 16.  § (1)  bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrészek helyébe az „a szociális 
vetítési alap” szöveg,

20. 16.  § (2)  bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális 
vetítési alap” szöveg

lép.

9. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

31. § (1) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 2. § (1) bekezdése a következő s) ponttal egészül ki:
(Az állami feladatok:)
„s) a megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvízhez való hozzáférés biztosítása minden természetes személy 
számára.”

 (2) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  (1)  bekezdés c), d) és s)  pontja szerinti feladatokat a  vízgazdálkodásért felelős miniszter a  Kormány által 
meghatározott munkamegosztás alapján az érintett miniszterek közreműködésével látja el.”

32. §  A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány)
„k) az emberi fogyasztásra szolgáló víz (ivóvíz), valamint a  fürdővíz minőségi követelményeire, az  ivóvízhez való 
hozzáférésre, továbbá a vízminőség ellenőrzésére vonatkozó szabályok;”
(rendeletben történő megállapítására.)

33. §  A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45/A. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a törvény:)
„b) az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 2020. december 16-i (EU) 2020/2184 európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek;”
(való megfelelést szolgálja.)

10. A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény módosítása

34. § (1) A  büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995.  évi CVII.  törvény 2.  § (5)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(5) Az  Országos Parancsnokság, a  büntetés-végrehajtási intézetek és intézmények, továbbá a  fogvatartottak 
kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaságok és költségvetési szervek (a  továbbiakban együtt: 
bv. szervek) a (6) bekezdésben foglalt kivétellel jogi személyek.”

 (2) A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 2. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  helyi jogállású büntetés-végrehajtási intézetek az  agglomerációs központok önálló feladat- és hatáskörrel, 
valamint állománytáblázattal rendelkező telephelyei.”



2022. évi 12. szám H O N V É D E L M I  K Ö Z L Ö N Y  1487

35. §  A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény „Az Országos Parancsnokság” alcíme a következő 
5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § Az Országos Parancsnokság az 5. §-ban meghatározott egyes gazdasági feladatait a gazdasági ellátó szerv 
útján látja el.”

36. §  A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 6. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az intézetek öt agglomerációt képeznek, az agglomerációs központ vezetőjét, valamint az egyes agglomerációs 
központ alá tartozó intézeteket az országos parancsnok jelöli ki.
(4) Az  országos parancsnok kijelölése alapján a  gazdasági társaságok az  agglomerációba tartozó intézetekkel 
együttműködve az agglomerációba bevonhatók.”

37. §  A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.  § (1) Az  intézetet vagy intézményt a  parancsnok, főigazgató főorvos, főigazgató, igazgató (a  továbbiakban 
együtt: parancsnok) vezeti, aki
a) felelős az intézet vagy intézmény feladatainak a törvényes végrehajtásáért, annak rendjéért és biztonságáért,
b) gyakorolja a büntetések és az  intézkedések végrehajtásáról szóló jogszabályokban meghatározott jogait, ellátja 
az ebből eredő kötelezettségeit,
c) kapcsolatot tart a  13.  § (1)  bekezdésében megnevezett szervezetekkel, elősegíti tevékenységüket és biztosítja 
az intézet részéről ehhez szükséges feltételeket,
d) felelős az intézet vagy intézmény gazdálkodásáért, a költségvetés előkészítéséért és végrehajtásáért, a számviteli 
rend betartásáért,
e) ellátja a  hivatásos állománnyal kapcsolatos parancsnoki feladatokat, jogszabályban meghatározottak szerint 
munkáltatói jogokat gyakorol a személyi állomány tagjai felett,
f ) képviseli az intézetet vagy intézményt.
(2) Az agglomerációs központ vezetője jogosult
a) az országos parancsnok megbízása alapján, annak keretei között az  5.  § b)  pontjában foglalt jogkörök 
gyakorlására,
b) törvényben meghatározott egyéb feladatok ellátására, továbbá
c) az a)  pontban és a  8/A.  §-ban meghatározott feladatai ellátásával összefüggésben, az  irányítási jogkörök 
gyakorlásához szükséges mértékben a büntetés-végrehajtási intézetek és intézmények kezelésében lévő közérdekű 
adatokat és közérdekből nyilvános adatokat, valamint törvényben meghatározott személyes adatokat kezelni.”

38. §  A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995.  évi CVII.  törvény „A büntetés-végrehajtási intézetek és 
intézmények” alcíme a következő 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § Az agglomerációs központ vezetője felelős helyi jogállású intézetek esetén a 8. § (1) bekezdés d) pontjában 
foglaltak ellátásáért.”

11. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

39. §  A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
a) 1. számú melléklet 7.  pont 7.15.  alpont a)  pontjában a „mindenkori öregségi nyugdíjminimum” szövegrész 

helyébe a „szociális vetítési alap” szöveg,
b) 1. számú melléklet 7. pont 7.29. alpont c) pontjában az „az öregségi nyugdíj legkisebb” szövegrész helyébe 

az „a szociális vetítési alap” szöveg
lép.

12. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról 
szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

40. §  A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok használatáról szóló 1996.  évi 
XX. törvény 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„32. § A személyi azonosító kezelésére – az adattovábbítás kivételével – jogosult
1. a személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve a  személyiadat- és lakcímnyilvántartás vezetéséhez, 
a címnyilvántartás szerve a címnyilvántartás vezetéséhez;
2. az Nytv. alapján a  személyiadat- és lakcímnyilvántartás vezetéséhez adatszolgáltatásra kötelezett szerv vagy 
polgár, adatszolgáltatási feladatai teljesítéséhez;
3. a kötvénynyilvántartó szerv a  kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009.  évi LXII.  törvény 50/C.  § 
(1) bekezdése szerinti nyilvántartással kapcsolatos feladata ellátásához;
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4. elektronikus anyakönyvbe bejegyzés teljesítésére jogosult személy az  anyakönyvezési feladatainak ellátása 
céljából;
5. a külképviseleti hatóság, olyan ügy intézéséhez, amelyben a személyi azonosító kezelésére az eljárás lefolytatására 
hatáskörrel rendelkező hazai hatóság jogosult;
6. az ingatlan-nyilvántartás és földhasználati nyilvántartás szerve, belső azonosítóként, a  törvényben 
meghatározottak szerint, az  ingatlantulajdonosok és a  földhasználók, illetve az  ingatlannal kapcsolatos bármely 
joggal és kötelezettséggel összefüggésben, a nyilvántartásba bejegyzett polgár azonosításához;
7. a katonai igazgatás szervei és a  Magyar Honvédség központi irattárazási feladatait ellátó honvédelmi szervezet 
kijelölt szerve, továbbá a  katonai szolgálat teljesítésének időtartama alatt a  tényleges állomány vonatkozásában 
az  állományilletékes honvédelmi szervezet a  törvény szerinti hadköteles nyilvántartás vezetéséhez, az  önkéntes 
tartalékos és kiképzett hadköteles állomány katonai szolgálata tervezése érdekében, a  háborús veszteség-
nyilvántartással kapcsolatban, nemzetközi megállapodásban rögzített kötelezettségek teljesítéséhez, valamint 
a honvédelmi ágazatban használt okmányok kezelésével kapcsolatban;
8. a választási szerv a  népszavazás kezdeményezéséről, az  európai polgári kezdeményezésről, valamint 
a  népszavazási eljárásról szóló törvényben, valamint az  országgyűlési, a  helyi önkormányzati és nemzetiségi 
önkormányzati képviselő, az  országos nemzetiségi önkormányzati közgyűlés tagjai és a  polgármesterek 
választásáról szóló törvényekben meghatározott feladatai ellátásához;
9. a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartását vezető, valamint a  neki adatot szolgáltató szerv, 
a választójoggal nem rendelkezők nyilvántartásának vezetéséhez;
10. a polgármester (főpolgármester), a népiülnök-választási eljárásban a választójogosultság ellenőrzéséhez;
11. az idegenrendészeti szerv és a központi menekültügyi szerv a törvényben meghatározott feladataik ellátásához;
12. a rendőrség a  polgári kézilőfegyverekkel, lőszerekkel, gáz- és riasztófegyverekkel, ipari célokat szolgáló 
robbantóanyagokkal, pirotechnikai termékek gyártásával, forgalmazásával, a  kábítószerekkel és pszichotrop 
anyagokkal kapcsolatos engedélyezési és nyilvántartási eljáráshoz;
13. a bűntettesek nyilvántartását kezelő szerv;
14. a körözést elrendelő, a  körözési eljárást lefolytató és a  körözési nyilvántartást vezető szerv a  körözési 
nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló törvényben meghatározott 
feladatai ellátásához;
15. a bíróság, a  nemzetbiztonsági szolgálatok, a  rájuk vonatkozó törvényekben meghatározott feladataik 
ellátásához;
16. az ügyészség, a  nyomozó hatóság és az  előkészítő eljárást folytató szerv a  büntetőeljárásról szóló törvényben 
meghatározott feladatai ellátása érdekében;
17. a közúti közlekedési nyilvántartást vezető szerv és a  közlekedési igazgatási hatóság a  nyilvántartási és 
közlekedési igazgatási eljáráshoz;
18. a lakáscélú állami támogatás nyilvántartását vezető és ellenőrzést végző kincstár, lakáscélú állami támogatások 
ügyében eljáró szerv, valamint a lakáscélú állami támogatásokért felelős miniszter feladatai ellátásához;
19. a szabálysértési hatóság, valamint a  szabálysértési nyilvántartó szerv az  eljárás alá vont személy 
személyazonosságának ellenőrzéséhez;
20. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013.  évi CXXII.  törvénnyel összefüggő egyes 
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló törvényben meghatározott földhasználati összesítő igénylése 
céljából az  ingatlanügyi hatóság, az  ügyész, a  mezőgazdasági igazgatási szerv, valamint a  mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési támogatási szerv;
21. a mezőgazdasági igazgatási szerv a  földművesek, a  mezőgazdasági termelőszervezetek, valamint 
a  mezőgazdasági üzemközpontok nyilvántartásának vezetéséhez belső azonosítóként, törvényben 
meghatározottak szerint a polgár azonosításához;
22. a gondnokoltak nyilvántartását és az  előzetes jognyilatkozatok nyilvántartását vezető szerv a  nyilvántartás 
vezetéséhez;
23. az ügyfél ügyintézési rendelkezési nyilvántartását vezető szerv az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló törvénnyel szabályozott, a  rendelkezési nyilvántartással kapcsolatos 
feladatai ellátásával összefüggésben;
24. a Központi Statisztikai Hivatal statisztikai célra;
25. az útlevélhatóság és az eljárásában közreműködő hatóság az úti okmányokkal kapcsolatos feladataik ellátásához;
26. az intézetben történt születést bejelentő egészségügyi szolgáltató a születés bejelentéséhez;
27. a halottvizsgálatról és a  halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló kormányrendeletben megjelölt személy vagy 
szerv a haláleset bejelentéséhez;
28. az arcképelemzési nyilvántartás vezetéséért, valamint az  arcképelemző rendszer működtetéséért felelős 
központi szerv az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény 
6. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartással kapcsolatos feladata ellátásához.”
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41. §  A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok használatáról szóló 1996.  évi 
XX. törvény 32. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A személyi azonosító kezelésére – az adattovábbítás kivételével – jogosult)
„6. az ingatlan-nyilvántartás és a földhasználati nyilvántartás szerve törvényben meghatározottak szerint;”

42. §  A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok használatáról szóló 1996.  évi 
XX. törvény 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„36. § A személyi azonosító továbbítására jogosult:
1. a személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve, ha az adatszolgáltatást a személyi azonosító átvételére feljogosított 
adatkérő részére teljesíti;
2. a 32.  § 2.  pontja szerint adatot szolgáltató szerv vagy polgár, a  személyiadat- és lakcímnyilvántartás illetékes 
szervének;
3. az adatkezelő, ha törvény alapján a személyi azonosító alkalmazásával a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból 
adatszolgáltatás igénylésére jogosult, a  személyiadat- és lakcímnyilvántartástól történő adatszolgáltatás 
igényléséhez;
4. a népszavazási kezdeményezést, európai polgári kezdeményezést szervező az  összegyűjtött aláírásoknak 
a Nemzeti Választási Bizottság, illetve a helyi választási bizottság részére történő átadásakor;
5. a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartásának vezetéséhez adatszolgáltatásra kötelezett szerv, 
e kötelezettsége teljesítésekor;
6. a választójoggal nem rendelkezők nyilvántartását vezető szerv, az  európai polgári kezdeményezést, 
a népszavazás-kezdeményezést aláírók adatai hitelesítéséhez, a választások lebonyolításához a választási szervnek 
és a bíróságnak teljesített adatszolgáltatáskor;
7. a polgármester (főpolgármester) a  népiülnök-választási eljárásban, a  választójoggal nem rendelkezők 
nyilvántartását vezető szervtől történő adatszolgáltatás igényléséhez;
8. a választójoggal nem rendelkezők nyilvántartását vezető szerv a  népiülnök-választási eljáráshoz 
a polgármesternek (főpolgármesternek) teljesített adatszolgáltatáskor;
9. az idegenrendészeti szervek, a  törvényben meghatározott feladataik ellátásához egymás között, valamint 
a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, előkészítő eljárást folytató szerv részére;
10. a polgári kézilőfegyverekkel, lőszerekkel, gáz- és riasztófegyverekkel, ipari célokat szolgáló robbantóanyagokkal, 
pirotechnikai termékek gyártásával, forgalmazásával, a  kábítószerekkel és pszichotrop anyagokkal kapcsolatos 
engedélyezési és nyilvántartási eljárást lefolytató rendőrségi szervek egymás között, valamint a bíróság, ügyészség, 
nyomozó hatóság, előkészítő eljárást folytató szerv részére;
11. a 32. § 7. pontjában felsorolt szervek egymás között az ott meghatározott feladataik ellátásához;
12. a külképviseleti hatóság, a  hatáskörébe utalt ügyek intézése keretében a  hatáskörrel rendelkező hazai 
hatóságnak;
13. a nyilvántartási szerv és az  elektronikus anyakönyvbe bejegyzés teljesítésére jogosult személy az  anyakönyvi 
eljárásról szóló törvényben meghatározott adattovábbítás teljesítése céljából, ha az  adattovábbítást a  személyi 
azonosító átvételére feljogosított adatkérő részére teljesíti;
14. a közúti közlekedési nyilvántartást vezető szerv és a  közlekedési igazgatási hatóság a  személyiadat- és 
lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás igényléséhez;
15. a jelöltajánlást gyűjtő szerv és személy, az ajánlásoknak vagy aláírásgyűjtő íveknek a választási szervhez történő 
továbbításakor;
16. a bíróság, a  nemzetbiztonsági szolgálatok, a  rájuk vonatkozó törvényekben meghatározott feladataik 
ellátásához;
17. az útlevélhatóság és az  eljárásában közreműködő hatóság a  személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő 
adatszolgáltatás igényléséhez;
18. az ügyészség, a  nyomozó hatóság és az  előkészítő eljárást folytató szerv a  büntetőeljárásról szóló törvényben 
meghatározott feladatai ellátása érdekében;
19. az érintett előzetes, írásbeli hozzájárulása szerint a továbbításra feljogosított adatkezelő;
20. feladatai ellátásához a  választási szerv és a  választási munkacsoport egymás között, illetve a  bíróságnak, 
a választási eljárással összefüggő kifogások elbírálásához;
21. a szabálysértési nyilvántartó szerv a  szabálysértési eljárás alá vont személy személyazonosságának 
ellenőrzéséhez;
22. a 32. § 6. és 21. pontjában felsorolt szervek egymás között, az ott meghatározott feladataik ellátásához;
23. a kötvénynyilvántartó szerv a  kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009.  évi LXII.  törvény 50/C.  § 
(1)  bekezdése szerinti nyilvántartással összefüggésben a  személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő 
adatszolgáltatás igényléséhez;
24. a körözési nyilvántartó szerv a körözött személy személyazonosságának ellenőrzéséhez;
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25. az intézetben történt születést bejelentő egészségügyi szolgáltató a születés bejelentéséhez;
26. a halottvizsgálatról és a  halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló kormányrendeletben megjelölt személy vagy 
szerv a haláleset bejelentéséhez;
27. az arcképelemzési nyilvántartás vezetéséért, valamint az  arcképelemző rendszer működtetéséért felelős 
központi szerv az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény 
6. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartással kapcsolatos feladata ellátásához.”

43. § (1) A  személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok használatáról szóló 1996.  évi 
XX. törvény 37. § (1a)–(1d) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1a) A  személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve – kapcsolati kód alkalmazásával – adatszolgáltatási engedély 
alapján rendszeres adatátadást teljesít a  hallgatói hitelrendszert működtető szervezet részére a  hallgatói hitelt 
felvett polgár családi és utónevének, születési nevének, anyja nevének, születési helyének és időpontjának, 
lakóhelyének, tartózkodási helyének változásáról, a  külföldön történő letelepedésről, valamint az  érintett 
elhalálozásáról.
(1b) A személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve – kapcsolati kód alkalmazásával – rendszeres adatátadást teljesít 
az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv részére az  élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben nyilvántartott 
polgár családi és utónevének, születési nevének, anyja nevének, születési helyének és időpontjának, lakóhelyének, 
tartózkodási helyének változásáról, a külföldön történő letelepedésről, valamint az érintett elhalálozásáról.
(1c) A személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve – kapcsolati kód alkalmazásával – rendszeres adatátadást teljesít 
a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv részére az  Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási 
Rendszerben nyilvántartott polgár családi és utónevéről, névváltozásáról, születési nevéről, anyja nevéről, születési 
helyéről és idejéről, a lakóhelyének változásáról, valamint az érintett elhalálozásáról.
(1d) A személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve – kapcsolati kód alkalmazásával – rendszeres adatátadást teljesít 
az  erdészeti hatóság részére az  erdőgazdálkodói nyilvántartásban nyilvántartott polgár családi és utónevéről, 
névváltozásáról, születési nevéről, anyja nevéről, születési helyéről és idejéről, a lakóhelyének változásáról, külföldön 
történő letelepedéséről, valamint az érintett elhalálozásáról.”

 (2) A  személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok használatáról szóló 1996.  évi 
XX. törvény 37. §-a a következő (1e) bekezdéssel egészül ki:
„(1e) A  személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve – kapcsolati kód alkalmazásával – a  kötvénynyilvántartó szerv 
részére rendszeres adatátadást teljesít a  kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009.  évi LXII.  törvény 
50/C. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásban nyilvántartott polgár családi és utónevéről, születési nevéről, anyja 
nevéről, születési helyéről és idejéről, valamint az érintett elhalálozásáról.”

 (3) A  személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok használatáról szóló 1996.  évi 
XX. törvény 37. § (1g)–(1k) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1g) A személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve – kapcsolati kód alkalmazásával – rendszeres adatátadást teljesít 
az  egészségügyi dolgozók alap- és működési nyilvántartását vezető egészségügyi államigazgatási szerv részére 
az  egészségügyi dolgozók alap- és működési nyilvántartásában szereplő egészségügyi dolgozó természetes 
személyazonosító adatainak, lakóhelyének és tartózkodási helyének, valamint állampolgárságának a  változásáról, 
továbbá az egészségügyi dolgozó elhalálozásának tényéről és időpontjáról.
(1h) A  személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve – kapcsolati kód alkalmazásával – az  általános hatáskörű 
útlevélhatóság részére rendszeres adatátadást teljesít a  külföldre utazásról szóló 1998.  évi XII.  törvény 24/B.  § 
(1) bekezdése szerinti nyilvántartásban nyilvántartott polgár családi és utónevéről, születési nevéről, anyja nevéről, 
születési helyéről és idejéről, valamint az érintett elhalálozásáról.
(1i) A személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve – kapcsolati kód alkalmazásával – a polgárok személyi adatainak 
és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv részére rendszeres adatátadást teljesít az  Nytv. 33/B.  §-a szerinti 
nyilvántartásban nyilvántartott polgár családi és utónevéről, születési nevéről, anyja nevéről, születési helyéről és 
idejéről, valamint az érintett elhalálozásáról.
(1j) A  személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve – kapcsolati kód alkalmazásával – a  közúti közlekedési 
nyilvántartást kezelő szerv részére rendszeres adatátadást teljesít a  közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 
1999.  évi LXXXIV.  törvény 32/B.  §-a szerinti nyilvántartásban nyilvántartott polgár családi és utónevéről, születési 
nevéről, anyja nevéről, születési helyéről és idejéről, valamint az érintett elhalálozásáról.
(1k) A  személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve – kapcsolati kód alkalmazásával – a  vasúti közlekedési hatóság 
részére rendszeres adatátadást teljesít az elektronikus vasúti személyi és szervezeti nyilvántartásban szereplő polgár 
természetes személyazonosító adatainak, lakóhelyének és tartózkodási helyének változásáról, továbbá az  érintett 
elhalálozása helyéről és idejéről.”
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 (4) A  személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok használatáról szóló 1996.  évi 
XX. törvény 37. §-a a következő (1l) bekezdéssel egészül ki:
„(1l) A személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve – kapcsolati kód alkalmazásával – az arcképelemzési nyilvántartás 
vezetéséért, valamint az  arcképelemző rendszer működtetéséért felelős központi szerv részére rendszeres 
adatátadást teljesít az  arcképelemzési nyilvántartásról és az  arcképelemző rendszerről szóló 2015.  évi 
CLXXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásban nyilvántartott polgár családi és utónevéről, születési 
nevéről, anyja nevéről, születési helyéről és idejéről, valamint az érintett elhalálozásáról.”

 (5) A  személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok használatáról szóló 1996.  évi 
XX. törvény 37. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az adatszolgáltatást az (1), (1a) és (2) bekezdés alapján igénybe vevő szervek,
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti állami adóhatóság,
b) az (1)  bekezdés b)  pontja szerinti egészségbiztosítási nyilvántartást vezető Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelő,
c) az (1) bekezdés d) pontja szerinti TAJ nyilvántartást vezető kincstár,
d) az (1) bekezdés g) pontja szerinti központi ügyfél-regisztrációs szerv,
e) az (1) bekezdés j) pontja szerinti az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv,
f ) az (1) bekezdés l) pontja szerinti Központi Statisztikai Hivatal,
g) a (2) bekezdés a) pontja szerinti Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve,
h) a (2)  bekezdés d)  pontja szerinti közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartását vezető szerv, valamint 
kizárólag az  érintett elhalálozása, vagy a  nyilvántartásból történő kikerülésének egyéb oka, és időpontja adatok 
vonatkozásában a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény szerinti engedély-nyilvántartást vezető szerv,
i) az (1) bekezdés c) pontja szerinti nyugdíjbiztosítási nyilvántartást vezető társadalombiztosítási szerv,
j) az (1) bekezdés k) pontja szerinti kincstár,
k) az (1) bekezdés m) pontja szerinti adatváltozás-kezelési szolgáltató,
l) az (1) bekezdés n) pontja szerinti SZIN Nonprofit Kft.,
m) az (1)  bekezdés i)  pontja szerinti bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások 
közhiteles nyilvántartásáról szóló törvény szerinti nyilvántartást vezető szerv,
n) a (2) bekezdés f ) pontja szerinti gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartását vezető szerv
kivételével, az adatátadást kizárólag akkor kezdeményezhetik, ha jogszabályban előírt feladataik ellátása érdekében 
az  általuk kezelt adatok időszerűségét biztosítani kell, és csak azokra az  érintettekre vonatkozóan, akiknek 
az adataira nézve az időszerűséget biztosítani kell.”

 (6) A  személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok használatáról szóló 1996.  évi 
XX. törvény 37. § (3) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:
[Az adatszolgáltatást az (1), (1a) és (2) bekezdés alapján igénybe vevő szervek,]
„o) a (2) bekezdés h) pontja szerinti ingatlan-nyilvántartás és földhasználati nyilvántartás szervei”
[kivételével, az  adatátadást kizárólag akkor kezdeményezhetik, ha jogszabályban előírt feladataik ellátása érdekében 
az  általuk kezelt adatok időszerűségét biztosítani kell, és csak azokra az  érintettekre vonatkozóan, akiknek az  adataira 
nézve az időszerűséget biztosítani kell.]
13. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 
módosítása

44. §  Hatályát veszti a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
a) 4. § z) pontja,
b) 24/A. § k) pontja,
c) 42/A. §-a,
d) 47. § (6) bekezdés b) pontja.

14. A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosítása

45. §  A lakástakarékpénztárakról szóló 1996.  évi CXIII.  törvény 24.  § (6b)  bekezdésében a  „mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap” szöveg lép.
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15. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

46. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 23.  §-a a  következő 
(2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A bíróság által megállapított gyermektartásdíj alapösszegének nyolcvan százalékát meg nem haladó mértékű 
részösszegű megfizetés vagy részösszegű behajthatóság esetén a  megelőlegezett gyermektartásdíj összege 
az (1) bekezdésben meghatározottnál alacsonyabb összegben is megállapítható.”

47. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 25.  § (2)  bekezdés b)  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Otthonteremtési támogatásra jogosult az a fiatal felnőtt, akinek)
„b) készpénzének, biztosításra vagy más célból lekötött betétjének, vagy ingatlan vagyonának értéke a nagykorúvá 
válásakor nem haladja meg a  szociális vetítési alap összegének hatvanhétszeresét, azzal, hogy szociális vetítési 
alapként az  otthonteremtési támogatás megállapítása időpontjában érvényes szociális vetítési alap összegét kell 
figyelembe venni.”

48. §  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 33. § (2) bekezdése a következő 
i) ponttal egészül ki:
(A személyes gondoskodást nyújtó ellátás esetén az ellátás megkezdésekor az ellátásra jogosult gyermeket és törvényes 
képviselőjét, illetve a fiatal felnőttet tájékoztatni kell)
„i) – ha a  gyermeket nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben helyezték el  – 
a  törvényes képviselet ellátásának módjáról, egyes gyámi feladatok ellátására a  nevelőszülő kirendelésének 
lehetőségéről, az ítélőképessége birtokában lévő gyermek ezzel kapcsolatos véleménynyilvánítási lehetőségéről és 
panaszjoga gyakorlásáról.”

49. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 37/A.  §-a a  következő 
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha
a) az otthont nyújtó ellátás megszűnésének oka az, hogy a gyermek betöltötte a 18. életévét,
b) az utógondozói ellátás megszűnésének oka az, hogy a fiatal felnőtt betöltötte az utógondozói ellátásra jogosító 
életkort, vagy
c) az otthont nyújtó ellátásban részesülő gyermek különleges ellátási szükséglete a  3. életévének betöltése miatt 
szűnik meg,
a gyermek, fiatal felnőtt jogosultsága, ellátási szükséglete a  meghatározott életkor betöltését követő napon 
szűnik meg.”

50. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény „Gyermekek átmeneti 
otthona” alcíme a következő 50/A. §-sal egészül ki:
„50/A.  § A gyámhatóság a  családjában nevelkedő, emberkereskedelem áldozatává vált gyermeket, ideértve azt 
a gyermeket is, aki esetében fennáll a veszélye annak, hogy emberkereskedelem áldozata, a védelembe vételével 
egyidejűleg, a  szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére legfeljebb hat hónapra elhelyezi 
az  emberkereskedelem áldozatává vált gyermekek ideiglenes befogadására kijelölt, speciális terápiás ellátást 
biztosító gyermekek átmeneti otthonában. Az  elhelyezés az  intézményvezető javaslatára és a  szülő vagy más 
törvényes képviselő kérelmére további hat hónappal meghosszabbítható.”

51. § (1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 56. § (1)–(5) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  nevelőszülőt az  ideiglenes hatállyal elhelyezett és a  nevelésbe vett gyermek, valamint az  utógondozói 
ellátásban részesülő fiatal felnőtt ellátására nevelési ellátmány illeti meg.
(2) A  különleges, speciális vagy kettős szükségletű gyermek után a  nevelőszülőt magasabb összegű nevelési 
ellátmány illeti meg.
(3) A  nevelőszülő a  nevelési ellátmányt a  gyermek teljes körű, a  fiatal felnőtt szükség szerinti ellátására köteles 
fordítani.
(4) A  nevelési ellátmány a  gyermek, fiatal felnőtt élelmezésére, ruházkodására, tankönyvére, tanszerére, 
a  tanulmányai végzéséhez és munkavégzéséhez szükséges egyéb eszközökre, költőpénzére, egészségügyi 
ellátására, valamint a  lakásfenntartási költségeinek kiegészítésére fordítható a  nevelőszülőt megillető családi 
pótlékkal együtt.
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(5) A  gyermek, fiatal felnőtt ellátására szolgáló nevelési ellátmány és családi pótlék fogadása érdekében létesített 
bankszámla és az ahhoz kapcsolódó bankkártya költségei a nevelési ellátmányból is fedezhetőek.”

 (2) A  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 56.  §-a a  következő 
(7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A nevelési ellátmány és a különleges, speciális vagy kettős szükségletű gyermek után járó magasabb összegű 
nevelési ellátmány legalacsonyabb összegét a központi költségvetésről szóló törvény állapítja meg.”

52. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 63.  § b)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A gyermekvédelmi szakszolgáltatás)
„b) biztosítja az  ideiglenes hatállyal elhelyezett és a  nevelésbe vett gyermek törvényes képviseletének ellátását, 
valamint biztosítja a  feltételeket a  gyermekvédelmi gyámi feladatok ellátásához és a  gyermekvédelmi gyámnak 
a gyermek gondozási helyével történő együttműködéséhez,”

53. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 66/G.  § (1)  bekezdés c)  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A működtetőnek gyermekgondozó alkalmazásával vagy megbízásával kell gondoskodnia)
„c) a nevelőszülő, a  különleges nevelőszülő segítéséről, ha a  nevelőszülő, különleges nevelőszülő egyidejűleg 
legalább három különleges ellátási szükségletű vagy kettős szükségletű gyermek teljes körű ellátását biztosítja,”

54. § (1) A  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 85.  § (2)  bekezdés a)  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyermekvédelmi gyám kezdeményezheti a gyámhatóságnál egyes gyámi feladatok ellátására a nevelőszülő gyámként 
történő kirendelését, ha)
„a) a nevelőszülő már legalább két éve nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban áll,”

 (2) A  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 85.  §-a a  következő 
(4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  gyermekvédelmi gyám együttműködik a  gyermek gondozási helyét biztosító nevelőszülővel, 
gyermekotthonnal vagy más gondozási hellyel.”

 (3) A  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 85.  §-a a  következő 
(5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A gyermek az egyes gyámi feladatok ellátására kijelölt nevelőszülő gyámi feladatainak ellátásával kapcsolatban 
a gyermekvédelmi gyámhoz fordulhat, aki a gyermek jelzését, panaszát köteles kivizsgálni.”

55. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény „A gyermekvédelmi gyám 
kirendelése és jogállása” alcíme a következő 85/A. §-sal egészül ki:
„85/A.  § A gyermekvédelmi gyám a  gyermek érdekének érvényesítése és gyámi feladatai ellátása érdekében 
a  miniszter által jóváhagyott, a  minisztérium honlapján közzétett egységes elvek és módszertan (a  továbbiakban: 
gyermekvédelmi gyámi módszertan) alkalmazásával jár el.”

56. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 87.  §-a a  következő 
(7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  gyermekvédelmi gyám hozzájárulhat a  gyermek képmásának és hangfelvételének elkészítéséhez, valamint 
felhasználásához, ha
a) az nem ellentétes a gyermek érdekével, és
b) ahhoz az ítélőképességének birtokában lévő gyermek hozzájárult.”

57. §  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 133/B. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„133/B.  § A gyámhatóságnak a  kapcsolattartás megvonására és a  kapcsolattartás szüneteltetésére vonatkozó 
döntése az Ákr. 84. §-a alapján azonnal végrehajtható.”

58. § (1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 135. § (1) bekezdése a következő 
k) ponttal egészül ki:
[A 15. § (1)–(5) bekezdésében és a 143. § (6) bekezdésében meghatározott ellátások, intézkedések nyújtása és megtétele, 
mindezek ellenőrzése, valamint biztosítása során az  e  törvényben meghatározott jogok érvényesülésének elősegítése 
céljából a (2) bekezdésben meghatározott adatok kezelésére jogosult]
„k) a miniszter, a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter.”
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 (2) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 135. § (3a) bekezdése a következő 
e)–h) ponttal egészül ki:
(A Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszerben)
„e) a nevelőszülőnek jelentkező személy és a  nevelőszülő 5.  § t)  pontja szerinti adatainak, társadalombiztosítási 
azonosító jelének, a  nevelőszülői tevékenységre való alkalmasság vizsgálatára, felülvizsgálatára és a  működtető 
döntésére vonatkozó adatoknak, dokumentumoknak a rögzítése a nevelőszülői alkalmassági alrendszerben,
f ) a nevelőszülőnél, gyermekotthonban, fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthonában, vagy támogatott 
lakhatásban elhelyezett, illetve a gyermekvédelmi szakértői bizottság által elhelyezni javasolt gyermekek számának 
a rögzítése a szakellátott gyermekek nyilvántartásának alrendszerében,
g) a nevelésbe vett gyermekeket fogadó nevelőszülőnél, gyermekotthonban, fogyatékosok vagy pszichiátriai 
betegek otthonában, vagy támogatott lakhatásban, valamint az  ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek vagy 
utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek ellátását biztosító nevelőszülőnél és gyermekotthonban lévő üres 
férőhelyek rögzítése a gondozási helyek férőhely-nyilvántartási alrendszerében,
h) a területi gyermekvédelmi szakszolgálat vezetője által kijelölt, az eseti gyámi, gyermekvédelmi gyámi és helyettes 
gyermekvédelmi gyámi feladatokra kirendelhető személyek 5. § t) pontja szerinti adatainak és társadalombiztosítási 
azonosító jelének a rögzítése a gyermekvédelmi gyámi alrendszerben”
(történik.)

59. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 139.  §-a a  következő 
(1e) bekezdéssel egészül ki:
„(1e) A  15.  § (2)  bekezdés a) és c)  pontja, valamint a  15.  § (3)  bekezdése szerinti ellátást nyújtó szolgáltatók 
az  (1)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti adatok tekintetében a  nyilvántartási kötelezettségüknek a  Gyermekeink 
védelmében elnevezésű informatikai rendszerben történő adatrögzítéssel tesznek eleget.”

60. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény a  következő 139/B.  §-sal 
egészül ki:
„139/B.  § (1) A  nevelőszülői hálózat működtetője az  55.  § (5)  bekezdés a)  pontja szerinti nyilvántartási 
kötelezettségének a  Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer nevelőszülői alkalmassági 
alrendszerében tesz eleget.
(2) A nevelőszülői alkalmassági alrendszerben szereplő adatokat
a) a nevelőszülőnek jelentkező személy alkalmatlanságának megállapításáról szóló döntés napjától számított, vagy
b) nevelőszülő esetén a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony megszűnését követő
15 év elteltével törölni kell.
(3) A  szolgáltatói nyilvántartásba be nem jegyzett nevelőszülői hálózat fenntartója a  nevelőszülőnek jelentkező 
személyek alkalmassági vizsgálatának lefolytatása céljából ideiglenes belépési jogosultságot igényel a Gyermekeink 
védelmében elnevezésű informatikai rendszer nevelőszülői alkalmassági alrendszeréhez. Ha  a  jogosultság 
igénylését követő 6 hónapon belül a  fenntartó nem nyújt be kérelmet a  nevelőszülői hálózat szolgáltatói 
nyilvántartásba való bejegyzése iránt, a  fenntartó ideiglenes belépési jogosultságát és a  fenntartó által 
a nevelőszülői alkalmassági alrendszerben rögzített adatokat törölni kell.”

61. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 141.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„141.  § A területi gyermekvédelmi szakszolgálat vezetője tartja nyilván a  Gyermekeink védelmében elnevezésű 
informatikai rendszer 135. § (3a) bekezdés f )–h) pontja szerinti alrendszereiben az ott meghatározott adatokat.”

62. §  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdése a következő 
k) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
„k) a gyermekvédelmi szakellátásban és a javítóintézetben foglalkoztatott személyek képzésére, a képzés szakmai és 
vizsgakövetelményeire, a  képzés- és a  vizsgaszervezés szabályaira, valamint a  gyermekvédelmi gyámok számára 
szervezett központi oktatási program szervezésére, szakmai és vizsgakövetelményeire vonatkozó szabályokat,”

63. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény a  következő 188/E.  §-sal 
egészül ki:
„188/E. § (1) Az 56. § (1) és (2) bekezdése szerinti nevelési ellátmány legalacsonyabb összege 2023. évben havi
a) 53 437 forint átlagos szükségletű gyermek,
b) 62 344 forint különleges szükségletű gyermek,
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c) 66 798 forint speciális vagy kettős szükségletű gyermek, és
d) 53 437 forint utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt
esetén.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti összegű nevelési ellátmány 2023. január 1-jétől a  teljes január hónapra jár abban 
az esetben, ha a nevelőszülő a nevelési ellátmányra való jogosultság egyéb feltételeinek megfelel.”

64. §  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 1. 4. § (3) bekezdésében a „házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, 

valamint a  határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az  1347/2000/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2201/2003/EK tanácsi rendelet” szövegrész helyébe a  „házassági és szülői felelősségi 
ügyekben a joghatóságról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a gyermekek jogellenes 
külföldre viteléről szóló 2019/1111 tanácsi rendelet” szöveg,

 2. 19.  § (2)  bekezdés a)  pont nyitó szövegrészében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
(a továbbiakban: az öregségi nyugdíj legkisebb összege) a 145%-át” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési 
alap összegének a 180%-át” szöveg,

 3. 19. § (2) bekezdés b) pontjában az „az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-át” szövegrész helyébe 
az „a szociális vetítési alap összegének 165%-át” szöveg,

 4. 19.  § (7)  bekezdés a)  pontjában az  „az öregségi nyugdíj legkisebb összegének” szövegrész helyébe 
az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg,

 5. 19.  § (7)  bekezdés b)  pontjában az  „az öregségi nyugdíj legkisebb összegének” szövegrész helyébe 
az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg,

 6. 20/B.  § (3)  bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe 
az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg,

 7. 26. § (1) bekezdés a) pontjában az „öregségi nyugdíj legkisebb összegének” szövegrész helyébe a „szociális 
vetítési alap összegének” szöveg,

 8. 26. § (1) bekezdés b) pontjában az „öregségi nyugdíj legkisebb összegének” szövegrész helyébe a „szociális 
vetítési alap összegének” szöveg,

 9. 26. § (1) bekezdés c) pontjában az „öregségi nyugdíj legkisebb összegének” szövegrész helyébe a „szociális 
vetítési alap összegének” szöveg,

10. 49. § (4) bekezdés c) pontjában a „nevelési díj és a külön ellátmány” szövegrész helyébe a „nevelési ellátmány” 
szöveg,

11. 49. § (5) bekezdésében a „nevelési díj és külön ellátmány” szövegrész helyébe a „nevelési ellátmány” szöveg,
12. 54/A. § (4) bekezdésében a „gyermeklétszámtól” szövegrész helyébe a „gyermeklétszámtól – a nevelőszülői 

foglalkoztatási jogviszony egyes kérdéseit szabályozó kormányrendeletben foglaltak szerint –” szöveg,
13. 55. § (5) bekezdés c) pontjában a „nevelési díj, az ellátmány” szövegrész helyébe a „nevelési ellátmány” szöveg,
14. 68.  § (1)  bekezdésében a „gyermeket védelembe” szövegrész helyébe a „gyermeket azonnal végrehajtható 

határozatával védelembe” szöveg,
15. 68.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében a „– védelembe” szövegrész helyébe az „– azonnal végrehajtható 

határozatával védelembe” szöveg,
16. 72.  § (1a)  bekezdésében az  „értesíti a  gyámhatóságot” szövegrész helyébe az  „értesíti a  család- és 

gyermekjóléti központot, a gyámhatóságot” szöveg,
17. 74/A. §-ában a „gyámhatóság gyámot” szövegrész helyébe a „gyámhatóság gyermekvédelmi gyámot” szöveg,
18. 79. § (3) bekezdés a) pontjában a „szintjére,” szövegrész helyébe a „szintjére, véleményére,” szöveg,
19. 87. § (1) bekezdés c) pontjában a „gyermek iskolai” szövegrész helyébe a „gyermek bölcsődei, óvodai, iskolai” 

szöveg,
20. 93.  § (3)  bekezdés a)  pontjában az  „az öregségi nyugdíj legkisebb összegének” szövegrész helyébe 

az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg,
21. 93.  § (3)  bekezdés b)  pontjában az  „az öregségi nyugdíj legkisebb összegének” szövegrész helyébe 

az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg,
22. 98. § (5) bekezdésében a „bekezdésben meghatározott” szövegrész helyébe a „bekezdés szerinti” szöveg,
23. 101.  § (2)  bekezdés k)  pontjában a  „módszertanát, valamint” szövegrész helyébe a  „módszertanát, 

a gyermekvédelmi gyámi módszertant, valamint” szöveg,
24. 101.  § (2)  bekezdés l)  pontjában a  „gyermekotthonokat” szövegrész helyébe a  „gyermekotthonokat, 

az emberkereskedelem áldozatává vált gyermekeket fogadó gyermekek átmeneti otthonát” szöveg,
25. 102.  § (1d)  bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe 

az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg,
26. 133.  § (5)  bekezdésében az  „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe 

az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg,
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27. 133/A.  § (3)  bekezdés b)  pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész 
helyébe az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg,

28. 135.  § (6d)  bekezdés nyitó szövegrészében az „intézet jogosult” szövegrész helyébe az „intézet, valamint 
a védőnő jogosult a Központi Kormányzati Szolgáltatás Busz szolgáltatás igénybevételével” szöveg,

29. 137.  § (2)  bekezdésében a  „működési nyilvántartásának” szövegrész helyébe a  „jelentkezési és 
képzésszervezési nyilvántartásának, valamint működési nyilvántartásának” szöveg,

30. 142. § (4) bekezdésében a „135. § (3) bekezdés b) és c) pontja” szövegrész helyébe a „135. § (3) bekezdés a) és 
b) pontja” szöveg,

31. 147. § (5) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj legkisebb összege” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési 
alap összege” szöveg,

32. 153.  § (2)  bekezdésében az „az öregségi nyugdíj legkisebb összegének” szövegrész helyébe az „a szociális 
vetítési alap összege” szöveg,

33. 165. § (1) bekezdésében a „2022.” szövegrészek helyébe a „2024.” szöveg
lép.

65. §  Hatályát veszti a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
a) 98. § (2) bekezdés c) pontjában a „személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító 

kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 4. § (4) bekezdése szerinti természetes” szövegrész,
b) 128.  § (3)  bekezdés c)  pontjában az  „és a  kapcsolattartás végrehajtása során a  kapcsolattartás 

megvalósulására vonatkozó nyilatkozatok” szövegrész,
c) 132. § (6) bekezdésében a „vagy annak végrehajtása” szövegrész,
d) 132. § (7) bekezdésében az „ , a kapcsolattartás végrehajtásával” szövegrész,
e) 133/C. §-a.

16. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

66. §  A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény 56.  § (2)  bekezdésében az „az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg lép.

17. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

67. §  Az egészségügyről szóló 1997.  évi CLIV.  törvény „Fertőző betegség elleni védettség igazolása”  alcíme a  következő 
74/L–74/S. §-sal egészül ki:
„74/L. § (1) Ha a Kormány a 74/C. § (1) bekezdése szerinti körülmény fennállásakor rendeletben határozott a fertőzés 
igazolásának módjáról [a továbbiakban: 74/C. § (1) bekezdése szerinti körülmény fennállása], az EESZT működtetője 
a  74/C.  § (1)  bekezdése szerinti fertőzés terjedésének megállításához szükséges védelmi intézkedések megtétele 
–  így különösen a  köznevelési intézmény, illetve a  szakképző intézmény vezetőjének tájékoztatása, a  rendkívüli 
szünet elrendelése, valamint a  tankötelezettség teljesítéséhez szükséges oktatás megszervezése – céljából napi 
rendszerességgel, az  intézkedés megtételéig – de legfeljebb 48 órás időtartamban – az  érintettek TAJ számának 
összevetése útján – a (2) bekezdés szerinti módon – megismerhetővé teszi
a) a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény (a  továbbiakban: Nkt.) szerinti, a  Kormány által 
a  köznevelésért felelős miniszter köznevelési feladatkörébe tartozó egyes feladatainak ellátására kijelölt szerv 
(a továbbiakban: köznevelési szerv), valamint
b) a szakképzésről szóló 2019.  évi LXXX.  törvény (a  továbbiakban: Szkt.) szerinti szakképzési államigazgatási szerv 
(a továbbiakban: szakképzési szerv)
számára az  adat megismerhetővé tételének napján a  74/C.  § (1)  bekezdése szerinti fertőzéssel megfertőződött 
személyek fertőzöttségének tényére vonatkozó adatát.
(2) A TAJ számokat olyan titkosítási módszerrel kell összevetni, amely csak azon érintettek fertőzöttsége tényének 
megismerhetőségét teszi lehetővé a köznevelési szerv, illetve a szakképzési szerv számára, akikre vonatkozóan
a) a köznevelési szerv az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 
köznevelés információs rendszerében,
b) a szakképzési szerv az Szkt. 111. §-a szerinti szakképzés információs rendszerében
TAJ számot kezel.
74/M.  § (1) Az  Nkt. 57.  § (6)  bekezdése szerinti, valamint az  Szkt. 128.  § (9)  bekezdése szerinti informatikai 
rendszernek (a továbbiakban együtt: Rendszer) a 74/C. § (1) bekezdése szerinti fertőzés terjedésének megállításához 
szükséges védelmi intézkedések megtétele céljából alkalmasnak kell lennie arra, hogy a  szülő vagy a  törvényes 
képviselő, továbbá a gyermekkel, tanulóval közös háztartásban élő személyek (e § alkalmazásában a továbbiakban 
együtt: szülő) TAJ számát, telefonszámát és elektronikus levelezési címét – az  érintett önkéntes, tájékoztatáson 
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alapuló, az  elszámoltathatóság alapelvét figyelembe vevő módon megtett hozzájárulása alapján – a  szülő vagy 
a szülő kérésére a köznevelési intézmény vagy a szakképző intézmény rögzíthesse. A köznevelési intézmény vagy 
a szakképző intézmény, a köznevelési szerv vagy a szakképzési szerv nem kötelezheti a szülőt e § szerinti adatainak 
átadására.
(2) Az  EESZT működtetője a  74/C.  § (1)  bekezdése szerinti fertőzés terjedésének megállítása érdekében napi 
rendszerességgel, a  (4)  bekezdés szerinti intézkedés megtételéig – de legfeljebb 48 órás időtartamban – 
az érintettek TAJ számának összevetése útján – a (3) bekezdés szerinti módon – megismerhetővé teszi a Rendszer 
üzemeltetője számára az  adat megismerhetővé tételének napján fertőzött személyek fertőzöttségének tényére 
vonatkozó adatát.
(3) A TAJ számokat olyan titkosítási módszerrel kell összevetni, amely csak azon érintettek fertőzöttsége tényének 
megismerhetőségét teszi lehetővé a  Rendszer üzemeltetője számára, akikre vonatkozóan a  szülő vagy törvényes 
képviselő az  (1)  bekezdés szerint a  gyermekkel, tanulóval közös háztartásban élő személyek TAJ számát 
a Rendszerben rögzítette.
(4) A Rendszer üzemeltetője az (1) bekezdés szerint rögzített adatokat – ha a (2) bekezdés szerinti összevetés alapján 
az  érintett tekintetében a  74/C.  § (1)  bekezdése szerinti fertőzéssel való megfertőződés tényére vonatkozó adat 
kimutatható –
a) a járványügyi intézkedések megtétele céljából továbbítja a járványügyi szerv részére,
b) a fertőzés terjedésének megállításához szükséges védelmi intézkedések megtétele – így különösen a köznevelési 
vagy szakképzési intézmény tájékoztatása, a  rendkívüli szünet elrendelése, valamint a  tankötelezettség 
teljesítéséhez szükséges oktatás megszervezése – céljából megismerhetővé teszi a köznevelési, illetve a szakképzési 
szerv számára,
azzal, hogy az  adatkezelés során olyan titkosítási módszert kell alkalmazni, hogy az  adatkezelésre előírt feltételek 
teljesüljenek.
74/N.  § (1) A  74/C.  § (1)  bekezdése szerinti körülmény fennállásakor, a  74/C.  § (1)  bekezdése szerinti fertőzés 
terjedésének megállításához szükséges védelmi intézkedések megtétele – így különösen a köznevelési intézmény, 
illetve a  szakképző intézmény tájékoztatása, a  rendkívüli szünet elrendelése, valamint a  tankötelezettség 
teljesítéséhez szükséges oktatás megszervezése – céljából a  köznevelési intézmény, valamint a  szakképző 
intézmény a köznevelési szerv, valamint a szakképzési szerv számára – az e szervek által az e célra létrehozott felület 
alkalmazásával – átadja azon, a köznevelési intézménnyel, illetve a szakképző intézménnyel
a) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti munkaviszonyban álló, vagy
b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény (a  továbbiakban: Kjt.) szerinti közalkalmazotti 
jogviszonyban álló
személyek TAJ számát, akik a  munkakörükbe tartozó – így a  köznevelési intézmény esetében különösen az  Nkt. 
szerinti gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő és más – feladatokat a  köznevelési intézmény, illetve a  szakképző 
intézmény területén látják el.
(2) Az  EESZT működtetője az  (1)  bekezdés szerinti célból napi rendszerességgel, az  intézkedés megtételéig 
–  de  legfeljebb 48 órás időtartamban – az  érintettek TAJ számának összevetése útján – a  (3)  bekezdés szerinti 
módon – megismerhetővé teszi a köznevelési szerv, valamint a szakképzési szerv számára az adat megismerhetővé 
tételének a 74/C. § (1) bekezdés szerinti fertőzéssel fertőzött személyek fertőzöttségének tényére vonatkozó adatát.
(3) A  TAJ számokat olyan titkosítási módszerrel kell összevetni, amely csak azon érintettek fertőzöttsége ténye 
megismerhetőségét teszi lehetővé a  köznevelési szerv, illetve a  szakképzési szerv számára, akikre vonatkozóan 
TAJ  számot a  köznevelési intézmény, valamint a  szakképzési intézmény a  köznevelési szerv, illetve a  szakképzési 
szerv számára az (1) bekezdés szerinti módon és célból átadott.
(4) A  köznevelési szerv, valamint a  szakképzési szerv az  (1)  bekezdés szerint átadott adatokat – az  (5)  bekezdés 
szerinti kivétellel – a 74/C. § (1) bekezdése szerinti kormányrendelet hatálya alatt kezeli.
(5) Az  (1)  bekezdés szerint átvett adatot haladéktalanul törölni kell akkor, ha a  köznevelési intézmény, illetve 
a szakképző intézmény a köznevelési szervet, illetve a szakképzési szervet arról értesíti, hogy az érintett már nem áll 
vele az  Mt. szerinti munkaviszonyban vagy Kjt. szerinti közalkalmazotti jogviszonyban, illetve, ha az  érintett 
a munkakörét a továbbiakban már nem a köznevelési intézmény vagy a szakképző intézmény területén látja el.
74/O.  § (1) Az  EESZT működtetője a  74/C.  § (1)  bekezdése szerinti fertőzés megállításához szükséges védelmi 
intézkedések megtétele – így különösen a  köznevelési intézmény vezetőjének tájékoztatása, a  rendkívüli szünet 
elrendelése, valamint a  tankötelezettség teljesítéséhez szükséges oktatás megszervezése – céljából napi 
rendszerességgel az érintettek TAJ számának összevetése útján – a (2) bekezdés szerinti módon – megismerhetővé 
teszi a  köznevelési szerv számára az  adat megismerhetővé tételének napján az  oltottsággal vagy védettséggel 
rendelkező személyeknek a fertőzés elleni védőoltás tényére vagy a védettségi időtartamra vonatkozó adatát.
(2) A  TAJ számokat olyan titkosítási módszerrel kell összevetni, amely csak azon érintettek védettségének ténye 
megismerhetőségét teszi lehetővé a köznevelési szerv számára, akikre vonatkozóan a köznevelési szerv az oktatási 
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nyilvántartásról szóló 2018.  évi LXXXIX.  törvény 4.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti köznevelés információs 
rendszerében TAJ számot kezel.
74/P.  § (1) A  74/C.  § (1)  bekezdése szerinti körülmény fennállása esetén a  74/C.  § (1)  bekezdése szerinti fertőzés 
terjedésének megállításához szükséges védelmi intézkedések megtétele – így különösen a köznevelési intézmény 
tájékoztatása, a  rendkívüli szünet elrendelése, valamint a  tankötelezettség teljesítéséhez szükséges oktatás 
megszervezése – céljából a  köznevelési intézmény a  köznevelési szerv számára – az  e  szervek által az  e  célra 
létrehozott felület alkalmazásával – átadja azon, a köznevelési intézménnyel
a) az Mt. szerinti munkaviszonyban álló, vagy
b) a Kjt. szerinti közalkalmazotti jogviszonyban álló
személyek TAJ számát, akik a  munkakörükbe tartozó – különösen az  Nkt. szerinti gazdasági, ügyviteli, műszaki, 
kisegítő és más – feladatokat a köznevelési intézmény területén látják el.
(2) Az  EESZT működtetője az  (1)  bekezdés szerinti célból napi rendszerességgel az  érintettek TAJ számának 
összevetése útján – a  (3)  bekezdés szerinti módon – megismerhetővé teszi a  köznevelési szerv számára az  adat 
megismerhetővé tételének napján a 74/C. § (1) bekezdés szerinti fertőzés elleni védőoltás tényére vagy a védettség 
időtartamára vonatkozó adatát.
(3) A  TAJ számokat olyan titkosítási módszerrel kell összevetni, amely csak azon érintettek adatainak 
megismerhetőségét teszi lehetővé a  köznevelési szerv számára, akikre vonatkozóan TAJ számot a  köznevelési 
intézmény a köznevelési szerv számára az (1) bekezdés szerinti módon és célból átadott.
(4) A  köznevelési szerv az  (1)  bekezdés szerint átadott adatokat – az  (5)  bekezdés szerinti kivétellel – a  74/C.  § 
(1) bekezdése szerinti kormányrendelet hatálya alatt kezeli.
(5) Az (1) bekezdés szerint átvett adatot haladéktalanul törölni kell akkor, ha a köznevelési intézmény a köznevelési 
szervet arról értesíti, hogy az  érintett már nem áll vele az  Mt. szerinti munkaviszonyban vagy Kjt. szerinti 
közalkalmazotti jogviszonyban, illetve, ha az  érintett a  munkakörét a  továbbiakban már nem a  köznevelési 
intézmény területén látja el.
74/Q. § (1) A köznevelési vagy szakképzési államigazgatási szerv az általa a 74/L–74/P. § alapján kezelt adatok közül 
a  74/C.  § (1)  bekezdése szerinti fertőzés terjedésének megállításához szükséges védelmi intézkedések megtétele 
–  így különösen a  köznevelési intézmény, illetve a  szakképző intézmény vezetőjének tájékoztatása, a  rendkívüli 
szünet elrendelése, valamint a  tankötelezettség teljesítéséhez szükséges oktatás megszervezése – érdekében 
feltétlenül szükséges, a  köznevelési vagy szakképző intézmény által megjelölt érintettekre vonatkozó adatokat 
átadja köznevelési vagy szakképző intézménynek azzal, hogy azokat a  köznevelési vagy szakképző intézmény 
kizárólag az intézkedés vagy intézkedés sorozat meghozatala idejéig, de legfeljebb három hónapig kezeli.
(2) Az (1) bekezdés szerint átadott adatokat
a) a köznevelési vagy szakképző intézmény vezetője,
b) a gyermek óvodapedagógusa, a tanuló osztályfőnöke
ismerheti meg.
(3) A köznevelési vagy szakképző intézmény az (1) bekezdés szerint kizárólag
a) az általa foglalkoztatottról,
b) tanulójáról,
c) általa ellátott vagy gondozott gyermekről
kérhet adatokat.
74/R. § (1) Ha a 74/Q. § (1) bekezdés szerinti fertőzöttségi vagy védettségi adatok informatikai rendszer útján nem 
vagy csak jelentős késedelemmel érhetőek el, a  köznevelési vagy szakképző intézmény azok megküldését 
közvetlenül
a) az általa foglalkoztatottól,
b) nagykorú tanulójától vagy
c) a gyermek törvényes képviselőjétől
is kérheti azzal, hogy megjelöli a megkeresés okát, az adatkezelés várható időtartamát, illetve az azzal kapcsolatos 
várható intézkedéseit.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatokat a köznevelési vagy szakképző intézmény az intézkedés vagy intézkedés sorozat 
idejéig kezeli.
(3) Az (1) bekezdés szerinti adatokat a 74/Q. § (2) bekezdése szerinti személy ismerheti meg.
74/S. § A 74/Q. § (1) bekezdése, valamint a 74/R. § (1) bekezdése szerinti adattovábbítás során úgy kell eljárni, hogy 
a különleges adatokat kizárólag az arra jogosult személy ismerhesse meg.”

68. §  Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (19) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(19) Nem alkalmazandóak
a) az (1)–(17) bekezdésben foglaltak a rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél működő egészségügyi szolgáltató,
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b) a (2)–(17)  bekezdésben foglaltak a  honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó, a  vármegyei irányító 
intézmény kategóriával azonos besorolású, e  törvény szerint egészségügyi szolgáltatónak minősülő honvédelmi 
szervezet (a továbbiakban: honvédelmi egészségügyi szolgáltató)
fenntartására, irányítására.”

69. §  Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 232/D. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  (4)–(7)  bekezdés az  egészségügyi válsághelyzet vagy járványügyi készültség megszűnése esetén 
a megszűnést követő hat hónapig (a továbbiakban: zárónap) is alkalmazható. Az (5) bekezdés szerinti megállapodás 
–  ha a  települési önkormányzat vagy az  állami mentőszolgálat ennél rövidebb határidőben nem állapodik meg  – 
a zárónapig marad hatályban.”

70. §  Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 232/F. §-a a következő (6)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  egészségügyi válsághelyzet fennállása alatt az  egészségügyi válsághelyzetre tekintettel beszerzett vagy 
rendelkezésre tartott, az állam tulajdonában álló orvostechnikai eszközöknek, fertőtlenítőszereknek, gyógyszereknek 
és egyéni védőeszközöknek az egészségügyi válsághelyzet megszűnését követő értékesítése esetén
a) a nemzeti vagyonról szóló 2011.  évi CXCVI.  törvény 13.  § (1)  bekezdése és az  állami vagyonról szóló 2007.  évi 
CVI. törvény 35. § (1) bekezdése szerinti versenyeztetés mellőzhető,
b) az egészségügyi készlet a  megszűnt egészségügyi válsághelyzetet megalapozó járványügyi védekezéssel 
összefüggő közfeladat ellátására vagy azzal szorosan összefüggő célból, az  ahhoz szükséges mértékben 
térítésmentesen átruházható.
(7) A  (6)  bekezdés szerinti vagyonelemek tekintetében az  egészségügyi készlet, egyéni védőeszköz vagy egyéb 
orvostechnikai eszköz, gyógyszer, fertőtlenítőszer térítésmentes átruházásáról
a) egészségügyi szolgáltatói kör és egészségügyi szolgáltatói körön kívüli kiadás esetén a miniszter,
b) külföldre történő kiadás esetén a miniszter javaslata alapján a Kormány nyilvános kormányhatározatban
dönt.
(8) A  (7)  bekezdés szerinti döntést a  rendelkezésre álló egészségügyi készlet vizsgálata alapján és az  állami 
fenntartású egészségügyi intézmények orvostechnikai eszközökkel, fertőtlenítőszerekkel, gyógyszerekkel, 
védőeszközökkel való ellátásának elsőbbségét figyelembe véve kell meghozni.”

71. §  Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 244/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„244/C. § (1) A honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó, egészségügyi szolgáltatónak minősülő Magyar 
Honvédség Egészségügyi Központból, 2023. január 1. napjával kiválással jön létre a  miniszter irányítása alatt  
egy új egészségügyi szolgáltató (e § alkalmazásában a  továbbiakban: új egészségügyi szolgáltató), amely 
jogutódként ellátja a  Magyar Honvédség Egészségügyi Központ egészségügyi szolgáltatóként végzett, egyes 
feladatait. Az  új egészségügyi szolgáltató létrehozásáról a  miniszter gondoskodik. Az  egészségügyi szolgálati 
jogviszonyról szóló 2020.  évi C.  törvény (a  továbbiakban: Eszjtv.) 1.  § (2)  bekezdésétől eltérően, az  Eszjtv.-t az  új 
egészségügyi szolgáltatóra 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) A  honvédelemért felelős miniszter 2022. december 15. napjáig határozatban megállapítja azon egészségügyi 
munkakörű katonák és honvédelmi alkalmazottak által – az  (1)  bekezdés szerinti kiválást megelőzően – betöltött 
beosztásokat és munkaköröket, amelyek szükségesek a Magyar Honvédség egészségügyi feladatai ellátásához.
(3) 2023. január 1-jével, az új egészségügyi szolgáltatónál létrejövő egészségügyi szolgálati jogviszonnyá alakul át 
annak a  honvédelmi alkalmazottnak a  honvédelmi alkalmazotti jogviszonya, aki 2022. december 31-én a  155.  § 
(19)  bekezdés b)  pontja szerinti honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál olyan munkakört tölt be, amely nem 
tartozik a (2) bekezdés szerint meghatározott munkakörök közé. Az Eszjtv. 1. § (2) bekezdésétől eltérően az érintett 
személyek jogviszonyára az Eszjtv. rendelkezéseit – e §-ban foglalt eltérésekkel – 2023. január 1-jétől alkalmazni kell.
(4) A  jogviszony (3)  bekezdés szerinti átalakulására a  honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018.  évi 
CXIV. törvény (a továbbiakban: Haj.tv.) 25. §-át – e §-ban foglalt eltérésekkel – kell alkalmazni.
(5) A jogviszony (3) bekezdés szerinti átalakulására nem alkalmazandó a Haj.tv. 25. § (2), (5) és (8) bekezdése.
(6) Az  új egészségügyi szolgáltató a  (3)  bekezdés szerinti érintetteket legkésőbb 2023. január 15-ig a  jogviszony 
átalakulásáról és az  új jogviszony tartalmáról egyoldalú jognyilatkozattal tájékoztatja. Ezen egyoldalú 
jognyilatkozatot az Eszjtv. 2. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi szolgálati munkaszerződésnek kell tekinteni. Ha 
az  érintett a  (3)  bekezdés szerint átalakult egészségügyi szolgálati jogviszonyát nem kívánja fenntartani, arról 
az egyoldalú jognyilatkozat kézhezvételét követő 5 munkanapon belül írásban nyilatkozhat.
(7) Ha az érintett a (6) bekezdés szerinti határidőn belül akként nyilatkozik írásban, hogy az egészségügyi szolgálati 
jogviszonyát nem kívánja fenntartani, akkor az  egészségügyi szolgálati jogviszonya e  törvény alapján 
a nyilatkozattételt követő első munkanappal megszűnik.
(8) A  határozott időre szóló honvédelmi alkalmazotti kinevezés azzal azonos lejáratú, a  részmunkaidőre szóló 
kinevezés azzal azonos részmunkaidőre szóló egészségügyi szolgálati munkaszerződéssé alakul át.
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(9) Ha az  egészségügyi szolgáltatási feladatokkal összefüggő jogutódlás során az  érintett foglalkoztatott 
vonatkozásában jogviszonyváltásra kerül sor, úgy az  átvevő új egészségügyi szolgáltatónál létesülő jogviszony 
alapján a  foglalkoztatott illetménye – az  új egészségügyi szolgáltatónál létesült új jogviszonyának fennállásáig  – 
nem lehet alacsonyabb, mint az  átadást megelőzően irányadó illetményének és a  jogszabály, valamint közjogi 
szervezetszabályozó eszköz alapján járó rendszeres illetménypótlékainak, illetményelemeinek együttes összege, 
kivéve, ha valamely speciális foglalkoztatásra vonatkozó jogszabály szerint járó illetménypótlék, illetményelem 
megállapításának alapjául szolgáló körülmény az új jogviszony létrejöttét követően már nem áll fenn.
(10) A  honvédelmi szervezettel 2023. január 1-jét megelőzően honvédelmi alkalmazottként kötött tanulmányi 
szerződésben a honvédelmi szervezet jogutódja az új egészségügyi szolgáltató.
(11) A  (3)  bekezdés szerinti átalakulás nem minősül a  honvédek jogállásáról szóló 2012.  évi CCV.  törvény 68/H.  § 
(3) bekezdése szerinti, a honvédségi szervezet érdekkörében felmerült okból történő jogviszony-megszűnésnek.
(12) A  (3)  bekezdés szerinti átalakulás nem minősül jogviszony megszűnésnek az  Mt. 125.  §-a alkalmazása 
szempontjából.
(13) Az  e  § hatálybalépését megelőzően lakás építéséhez, vásárlásához vállalt állami készfizető kezesség esetén 
a  hitelszerződésben foglaltakat – a  (3)  bekezdés szerinti jogviszonyváltástól függetlenül – a  honvédelmi 
alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint kell teljesíteni.
(14) A (3) bekezdés szerint megszűnő honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban
a) a ki nem adott szabadság, rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség teljesítése alóli egyéb mentesítés 
nem váltható meg, arra a volt honvédelmi alkalmazott az új jogviszonyban jogosult, azzal, hogy az ilyen szabadság 
megváltásával kapcsolatos igény elévülésével kapcsolatos kérdésekre az  egészségügyi szolgálati jogviszony 
szabályai az irányadók,
b) a 2022. december 31. utáni időszakot érintő munkaidőkeret nem zárható le, és
c) az érintett munkáltatók között, valamint a honvédelmi alkalmazott és 2023. január 1-jét megelőző munkáltatója 
között elszámolás nem történik, a fennmaradó követelések és tartozások az új jogviszonyban érvényesíthetők.
(15) Az új egészségügyi szolgálati jogviszonyban
a) a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyhoz kapcsolódó alkalmasság-vizsgálat, illetve a  hatósági erkölcsi 
bizonyítvány érvényessége továbbra is fennáll,
b) továbbfolyik a  megszűnt honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban kikötött, 2022. december 31. napja utáni 
időszakot érintő próbaidő, felmentési idő, munkaidőkeret időtartama, megkezdett szabadság, fizetés nélküli 
szabadság, valamint egyéb, a honvédelmi alkalmazotti jogviszonnyal összefüggő határidő,
c) változatlanul hatályos a  megszűnt honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban tett, 2023. január 1-jét megelőző 
időszakot érintő kirendelés és egyéb jognyilatkozat, munka irányításával összefüggő jognyilatkozat, a  felek által 
megkötött tanulmányi szerződés, az  önként vállalt többletmunkáról szóló és egyéb megállapodás, a  vezetői és 
magasabb vezetői megbízás jogszabály eltérő rendelkezése hiányában.
(16) A  megszűnt honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban kötött, 2022. december 31. napja után teljesítendő, 
áthelyezésről szóló háromoldalú megállapodás az új jogviszonyban részes felekre és az átvevő félre is kötelező.
(17) Ha 2023. január 1-jén munkaügyi per fegyelmi elbocsátás tárgyában folyik, a honvédelmi alkalmazotti kereset 
elbírálásánál az azonnali hatályú felmondás szabályait kell megfelelően alkalmazni.
(18) Az  új egészségügyi szolgáltató működéséhez szükséges, 2023. január 1-jén még rendelkezésére nem álló 
szolgáltatások legkésőbb 2023. június 30. napjáig honvédelmi szervezet közreműködésével biztosíthatók. 
A felmerült költségeket az új egészségügyi szolgáltató teljes egészében megtéríti a honvédelmi szervezetnek.”

72. §  Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1a) bekezdés n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben)
„n) határozza meg a honvédelmi egészségügyi szolgáltató minősítési rendszerére vonatkozó szabályokat.”

73. §  Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
a) 114. § (2) bekezdés c) pontjában az „a szakképzésről szóló törvény” szövegrész helyébe az „az Szkt.” szöveg,
b) 116/D. § (3) bekezdés a) pontjában az „a szakképzésről szóló törvény” szövegrész helyébe az „az Szkt.” szöveg,
c) 155. § (1) bekezdés d) pontjában az „a Munka Törvénykönyve” szövegrész helyébe az „az Mt.” szöveg,
d) 155. § (1) bekezdés e) pontjában az „a Munka Törvénykönyve” szövegrész helyébe az „az Mt.” szöveg,
e) 229.  § (3)  bekezdésében az „a szakképzésről szóló 2019.  évi LXXX.  törvény” szövegrész helyébe az „az Szkt.” 

szöveg,
f ) 232/G.  § (3)  bekezdésében az  „a munka törvénykönyvéről szóló törvény” szövegrész helyébe az  „az Mt.” 

szöveg,
g) 232/G.  § (4)  bekezdésében az „a munka törvénykönyvéről szóló 2012.  évi I.  törvény” szövegrész helyébe 

az „az Mt.” szöveg,



2022. évi 12. szám H O N V É D E L M I  K Ö Z L Ö N Y  1501

h) 247.  § (2)  bekezdés i)  pont nyitó szövegrészében az „a szakképzésről szóló törvény” szövegrész helyébe 
az „az Szkt.” szöveg

lép.

74. §  Hatályát veszti az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
a) 156/B. §-a és az azt megelőző alcím címe,
b) 244/I–244/M. §-a, és
c) 247. § (1a) bekezdés m) pontja.

18. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása

75. §  A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Diplomata-útlevelet kaphat az a személy is, aki a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke 
vagy a  külpolitikáért felelős miniszter megbízásából diplomáciai küldetéssel járó feladatot lát el, illetve akinek 
a  diplomata-útlevéllel történő ellátása külpolitikai érdekből indokolt, továbbá az, akinek az  útlevéllel történő 
ellátását rendkívül indokolt esetben az  irányítást vagy felügyeletet gyakorló miniszter javaslatára vagy saját 
hatáskörben a külpolitikáért felelős miniszter engedélyezte. A diplomata-útlevél érvényességi idejét a külpolitikáért 
felelős miniszter állapítja meg, amely legfeljebb a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke vagy 
a külpolitikáért felelős miniszter megbízatása évének letelte végéig terjedhet.”

76. §  A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Külügyi szolgálati útlevelet kaphat az  a  személy is, aki a  külpolitikáért felelős miniszter megbízásából 
diplomáciai küldetéssel járó feladatot lát el, illetve akinek a külügyi szolgálati útlevéllel történő ellátása külpolitikai 
érdekből indokolt, továbbá az, akinek az  útlevéllel történő ellátását rendkívül indokolt esetben az  irányítást vagy 
felügyeletet gyakorló miniszter javaslatára vagy saját hatáskörben a  külpolitikáért felelős miniszter engedélyezte. 
A  külügyi szolgálati útlevél érvényességi idejét a  külpolitikáért felelős miniszter állapítja meg, amely a  megbízás 
időtartamára vonatkozó érvényességi idővel állítható ki azzal, hogy a  11.  § (1)  bekezdésében foglaltak alapján 
az  útlevél érvényessége legfeljebb az  irányítást vagy felügyeletet gyakorló miniszter vagy a  külpolitikáért felelős 
miniszter megbízatása évének letelte végéig terjedhet.”

77. §  A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 16. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Külföldre utazási korlátozás esetén az úti okmány visszatartását)
„b) az (1) bekezdés c), d) és e) pontjában meghatározott esetben
ba) a büntetés-végrehajtási jogviszony időtartama alatt, illetve megszűntét követően a külföldre utazási korlátozás 
fennállásáig a szabadságvesztést foganatosító büntetés-végrehajtási intézet, a kényszergyógykezelést foganatosító 
igazságügyi megfigyelő és elmeorvosi intézet, vagy a javítóintézeti nevelést végrehajtó szerv,
bb) a büntetés-végrehajtási jogviszony létrejöttét megelőzően az általános hatáskörű útlevélhatóság,”
(hajtja végre.)

78. § (1) A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 24. § (1) bekezdés o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adatkezelő szerv – az  úti okmány valódiságának ellenőrzése, a  birtokosa személyazonosságának és 
állampolgárságának, valamint a  külföldre utazáshoz, illetve hazatéréshez való jogosultság igazolása céljából – 
az útiokmány-nyilvántartásban kezeli:)
„o) az ideiglenes magánútlevél esetében az a)–b) pont szerinti adatokat, az okmány számát, az ellenőrző sorszámot, 
a kiállítás idejét és okát, az érvényesség idejét és az utazás célországát,”

 (2) A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 24. § (1) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:
(Az adatkezelő szerv – az  úti okmány valódiságának ellenőrzése, a  birtokosa személyazonosságának és 
állampolgárságának, valamint a  külföldre utazáshoz, illetve hazatéréshez való jogosultság igazolása céljából – 
az útiokmány-nyilvántartásban kezeli:)
„p) a 7. § (7a) bekezdésében foglalt esetben a nemzetiségi névadatot.”

79. §  A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 24/A. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adatkezelő szerv útiokmány-nyilvántartással összefüggő feladat- és hatáskörében:)
„a) felügyeletet gyakorol a  fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a  továbbiakban: 
járási hivatal), a  konzuli szolgálat közigazgatási hatósági jogkört gyakorló konzuli tisztviselőjének, továbbá 
az anyakönyvvezető közreműködői tevékenysége felett,”
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80. §  A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény
a) 30.  § (1)  bekezdésében a  „befejezéséig jogosult” szövegrész helyébe a  „befejezéséig, papíralapú 

dokumentumok esetében az általános hatáskörű útlevélhatóságnak való felterjesztéséig jogosult” szöveg,
b) 31.  § (1)  bekezdésében a „tizenöt  évig” szövegrész helyébe a „tizenöt – ideiglenes magánútlevél esetében  

egy – évig” szöveg
lép.

19. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 
módosítása

81. §  A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998.  évi XXVI.  törvény 26.  § 
(2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) Az alapvető jogok biztosa a 2007. évi XCII.  törvénnyel kihirdetett, a Fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló egyezményben meghatározott független mechanizmus érvényesülése érdekében részt vesz a  Program 
előkészítésében, és figyelemmel kíséri annak végrehajtását.”

20. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

82. §  A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény
a) 12.  § (3)  bekezdés d)  pontjában az  „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe 

az „a szociális vetítési alap” szöveg,
b) 26.  § (1)  bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális 

vetítési alap” szöveg,
c) 26.  § (2)  bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrészek helyébe az „a szociális 

vetítési alap” szöveg,
d) 31.  §-ában az „érvényes öregségi nyugdíj legkisebb” szövegrész helyébe a „hatályos szociális vetítési alap” 

szöveg
lép.

21. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

83. §  A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az ügyfél a vezetői engedély elektronikus pótlása iránti kérelme személyesen, ügyintézői közreműködés nélkül 
történő benyújtására elektronikus ügyintézési pontot vehet igénybe. A  közlekedési igazgatási hatóság ebben 
az esetben írásban tart kapcsolatot az ügyféllel.”

84. § (1) A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 8. § (1) bekezdés a) pont ai) alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Az engedély-nyilvántartás tartalmazza
a járművezető vagy járművezető-jelölt,)
„ai) „Gépjármű-vezetői képesítési igazolványának” sorszámára, kategóriájára, kiadásának dátumára, érvényességi 
idejére, kiállító országára, valamint az azon szereplő vezetői engedély számára, típusára, kiállító országára vonatkozó 
adatokat, továbbá a 95-ös harmonizált uniós kódot és annak érvényességi idejét.”

 (2) A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 8. § (1) bekezdés a) pont ak) alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Az engedély-nyilvántartás tartalmazza
a járművezető vagy járművezető-jelölt,)
„ak) kényszergyógykezelésének fennállására vonatkozó adatot az  okmánykiadás feltételei ellenőrzésének 
időpontjában,”

85. §  A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 9/D. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  közlekedési igazgatási hatóság a  közlekedési igazgatási eljárás során az  ideiglenes rendszámtáblák 
nyilvántartásához informatikai adatkapcsolat útján, közvetlen lekérdezéssel, térítésmentesen jogosult megismerni 
és átvenni az  alvázszámmal vagy rendszámmal azonosított jármű 9.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontjában 
meghatározott adatait.”
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86. § (1) A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 14. § (2) bekezdés h) pont hc) alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A nyilvántartót értesíti:
a vizsgaközpont elektronikusan, haladéktalanul)
„hc) a „Gépjármű-vezetői képesítési igazolvány” sorszámáról, kategóriájáról, kiadásának dátumáról, érvényességi 
idejéről, kiállító országáról, valamint az  azon szereplő vezetői engedély számáról, típusáról, kiállító országáról, 
továbbá a 95-ös harmonizált uniós kódról és annak érvényességi idejéről,”

 (2) A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 14. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  vezetői engedély kiadása, cseréje, meghosszabbítása, pótlása, honosítása és visszahonosítása során, 
a  közlekedési igazgatási hatóság és a  nyilvántartó a  közlekedésbiztonsági alkalmasság vizsgálata céljából, 
informatikai adatkapcsolat útján, térítésmentesen adatot igényelhet és vehet át a  bűnügyi nyilvántartási 
rendszerből kizárólag azon adatra vonatkozóan, hogy az  adatigénylés időpontjában a  járművezető vagy 
a járművezető-jelölt kényszergyógykezelés hatálya alatt áll-e.”

87. §  A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999.  évi LXXXIV.  törvény 14/B.  § c)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(A nyilvántartó és a közlekedési igazgatási hatóság a személyazonosításhoz, a képviseleti jogosultság ellenőrzéséhez és 
a közlekedési igazgatási és nyilvántartási feladatinak ellátásához adatokat vehet át közvetlenül vagy az adatkezelő szerv 
útján)
„c) a központi idegenrendészeti nyilvántartásból a harmadik országbeli állampolgárok tekintetében a természetes 
személyazonosító adatokat, az  úti okmány azonosító adatokat, az  érvényes tartózkodási engedély számára, 
sorozatszámára és érvényességi idejére (kezdete és vége) vonatkozó adatokat, valamint a szálláshely címadatokat,”

88. § (1) A  közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999.  évi LXXXIV.  törvény 19.  § (1)  bekezdés b)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
[A nyilvántartásból igényelheti(k):]
„b) a közúti közlekedési ügyekben, valamint a  közúti közlekedési igazgatási ügyekben eljáró hatóságok 
a jogszabályban meghatározott feladataik ellátásához szükséges adatokat és iratokat;”

 (2) A  közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999.  évi LXXXIV.  törvény 19.  § (1)  bekezdés n)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
[A nyilvántartásból igényelheti(k):]
„n) a helyi önkormányzat, illetve a várakozásdíj-fizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére, a várakozási díj és 
a  pótdíj beszedésére általa megbízott, a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.  évi CLXXXIX.  törvény 
16/A. §-ában meghatározott szolgáltató a várakozási díj meg nem fizetése esetén a jogszerű parkolás megállapítása 
érdekében a  8/A.  § (1)  bekezdés g), h) és k)  pontjában, valamint a  díj és a  pótdíj behajtása, és a  várakozási 
hozzájárulás kiadása iránti kérelem elbírálása érdekében a 9. § (1) és (1a) bekezdésében, a 9. § (2) bekezdés a), b), d) 
és e)  pontjában, a  9/D.  § (1)  bekezdésében, a  9/D.  § (2)  bekezdés a)–c)  pontjában és a  9/D.  § (3)  bekezdésében 
meghatározott adatokat; ”

 (3) A  közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999.  évi LXXXIV.  törvény 19.  § (2)  bekezdése a  következő m)  ponttal 
egészül ki:
(A nyilvántartásból adatot igényelhetnek:)
„m) a pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti 
szolgáltató automatikus információátvétel útján az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló 2015.  évi CCXXII.  törvény 42/B.  §-a szerinti ügyfél-átvilágítás céljából térítésmentesen a  8.  § 
(1) bekezdés ac) és ad) pontjában megjelölt adatokat, valamint az engedély típusát és okmányazonosító jelét.”

 (4) A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 19. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A nyilvántartásból adatot, iratot igényelhet – a 8. § (1) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában meghatározott 
adatok kivételével – a szabálysértési ügyekben eljáró hatóság a szabálysértési eljárás lefolytatásához.”

89. §  A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 24. §-a a következő (3d) bekezdéssel egészül ki:
„(3d) A  nyilvántartó a  9.  § (1), (2) és (4)  bekezdésben, a  9/A.  § (1)  bekezdés e)  pontjában, valamint a  9/B.  § 
(1) bekezdés h) pontjában meghatározott adatok térítésmentes, informatikai adatkapcsolat útján történő közvetlen 
átadását biztosítja a  jármű tulajdonjogának és az  üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító 
erejű magánokirat Automatikus Közigazgatási Döntéshozatali szolgáltatás igénybevételével történő létrehozásához 
szükséges ellenőrzéséhez és az automatizált eljárás lefolytatásához.”
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90. §  A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény
 1. 4/A. § (1) bekezdésében az „automatikus döntéshozatali” szövegrész helyébe az „automatizált” szöveg,
 2. 4/A. § (2) bekezdésében az „automatikus döntéshozatali eljárás útján történő (a továbbiakban: automatikus) 

kiállításáról” szövegrész helyébe az  „automatizált eljárásban történő (a  továbbiakban: automatizált) 
kiállításáról” szöveg,

 3. 4/A. § (3) bekezdésében az „automatikus” szövegrészek helyébe az „automatizált” szöveg,
 4. 4/B. §-ában az „automatikus” szövegrész helyébe az „automatizált” szöveg,
 5. 4/C. §-ában az „automatikus” szövegrész helyébe az „automatizált” szöveg,
 6. 5. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában az „automatikus” szövegrész helyébe az „automatizált” szöveg,
 7. 5. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában az „automatikus” szövegrész helyébe az „automatizált” szöveg,
 8. 5. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában az „automatikus” szövegrész helyébe az „automatizált” szöveg,
 9. 6. § (1) bekezdés b) pontjában az „automatikus” szövegrész helyébe az „automatizált” szöveg,
10. 6. § (1) bekezdés c) pontjában az „automatikus” szövegrész helyébe az „automatizált” szöveg,
11. 6/B. § (2) bekezdésében az „automatikus” szövegrész helyébe az „automatizált” szöveg,
12. 8. § (1) bekezdés a) pont am) alpontjában az „automatikus” szövegrész helyébe az „automatizált” szöveg,
13. 8. § (3) bekezdésében az „és aj)” szövegrész helyébe az „ , aj) és ak)” szöveg,
14. 19. § (2) bekezdés g) pontjában az „automatikus” szövegrész helyébe az „automatizált” szöveg,
15. 24. § (3b) bekezdésében az „automatikus” szövegrész helyébe az „automatizált” szöveg,
16. 24. § (3c) bekezdés f ) pontjában az „automatikus” szövegrész helyébe az „automatizált” szöveg
lép.

91. §  Hatályát veszti a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény
a) 14. § (2) bekezdés j) pontja,
b) 15. § (3) bekezdés c) pontja,
c) 19. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja.

22. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény módosítása

92. §  A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény
a) 5.  § (1)  bekezdésében az  „az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (a  továbbiakban: 

nyugdíjminimum)” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap összegét” szöveg,
b) 5. § (3) bekezdésében a „nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap” szöveg
lép.

23. Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 
módosítása

93. §  Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003.  évi LXXXIV.  törvény 7.  § (2)  bekezdés 
g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Egészségügyi tevékenység végzésére az alábbi jogviszonyokban kerülhet sor:)
„g) szolgálati jogviszonyban, szolgálati viszonyban,”

24. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló  
2005. évi CXXXIII. törvény módosítása

94. §  A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 
6. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Az  egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek 
az  iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012.  évi CXX.  törvény (a  továbbiakban: Erfesztv.) 
szerinti személy- és vagyonőr a tevékenységét abban az esetben kezdheti meg, ha az Erfesztv.-ben meghatározott 
alkalmazási feltételeknek eleget tesz. E személyek vonatkozásában a (3) és (4) bekezdés nem alkalmazható.”

95. §  A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 
„A személy- és vagyonvédelmi, a  tervező-szerelő és a  magánnyomozói tevékenység megkezdése és 
folytatása” alcíme a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § Az elveszett vagy eltulajdonított igazolvány körözését az igazolvány kiadására hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező rendőri szerv rendeli el.”
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96. § (1) A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 
11. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendőrség haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított nyolc napon belül az igazolványt)
„c) a büntetőeljárásnak a bíróság jogerős ügydöntő határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével 
történő befejezéséig, vagy az  ügyészségnek vagy a  nyomozó hatóságnak a  feltételes ügyészi felfüggesztés vagy 
közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztésről szóló, illetve  további jogorvoslattal nem támadható eljárást 
megszüntető határozata meghozataláig bevonja
ca) a 6. § (3) bekezdés c) pontja vagy
cb) az Erfesztv. 5. § (2) bekezdés e) pontja
szerinti esetben.”

 (2) A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 
11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A (2) bekezdés c) pontjában foglalt esetben a büntetőeljárásnak a bíróság jogerős ügydöntő határozatával vagy 
véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő befejezését, vagy az ügyészségnek vagy a nyomozó hatóságnak 
a  feltételes ügyészi felfüggesztés vagy közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztésről szóló, illetve  további 
jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozata meghozatalát követően a rendőrség az igazolványt 
a jogosultnak visszaadja, ha az igazolvány kiadása megtagadásának
a) a 6. § (2) bekezdése szerinti oka,
b) a 6. § (3) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti oka vagy
c) az Erfesztv. 5. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti oka
nem áll fenn.”

97. §  A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 
38. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kamara)
„l) valamennyi személy- és vagyonőr tekintetében elbírálja az Erfesztv. 22. § (4) bekezdés a) pontja szerinti panaszt,”

98. §  A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 
62/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  intézkedést foganatosító személy- és vagyonőrrel szemben benyújtott panaszt – ha a  panasszal érintett 
intézkedés során e törvény szerinti kényszerítő eszköz alkalmazására került sor – az intézkedés helye szerint illetékes, 
az alapszabályban meghatározott területi szervezet bírálja el harmincöt napon belül a közigazgatási hatósági eljárás 
szabályai szerint.”

99. §  A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 
65. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az e törvényben előírt szabályok súlyos megsértésének minősül)
„a) a 3. § (1) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 5/A. § (3) bekezdésében, a 6. § (1) bekezdésében, a 15. §-ban, 
a 16. § (1) bekezdésében, a 18–32. §-ban foglalt rendelkezések megszegése, valamint
b) a 14.  §-ban és a  16.  § (2)–(4)  bekezdésében meghatározott szabályoknak a  hatóság figyelmeztetése ellenére 
történő ismételt megsértése.”

100. §  Hatályát veszti a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi 
CXXXIII. törvény 15. § (2) bekezdésében a „– vagy más alkalmas módon –” szövegrész.

25. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

101. §  A vasúti közlekedésről szóló 2005.  évi CLXXXIII.  törvény 68.  § (4)  bekezdésében az  „a Magyar Honvédség 
Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ)” szövegrész helyébe 
az „az  egészségügyről szóló 1997.  évi CLIV.  törvény 244/C.  § (1)  bekezdése szerinti új egészségügyi szolgáltató” 
szöveg lép.
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26. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló 2007. évi I. törvény módosítása

102. § (1) A  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi 
I. törvény 70. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A regisztrációs igazolás, az EGT állampolgár családtagja tartózkodási kártyája és az állandó tartózkodási kártya 
iránti kérelmet az ügyfél a Harmtv. 86/H. § (6) bekezdése szerinti idegenrendészeti ügyindítási elektronikus felületen 
terjeszti elő.
(4) Az  idegenrendészeti ügyindítási elektronikus felületen benyújtott kérelem akkor minősül az  idegenrendészeti 
hatósághoz érkezettnek, ha
a) az EGT-állampolgár vagy a  harmadik országbeli állampolgár a  kérelem díját lerótta, amennyiben az  eljárás 
díjköteles és
b) a harmadik országbeli állampolgár a  személyazonosságának igazolása érdekében az  eljáró idegenrendészeti 
hatóságnál legkésőbb a visszaigazolás megküldésétől számított 15. napon megjelenik.”

 (2) A  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi 
I. törvény 70. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A Harmtv. 86/H. § (7) bekezdését az EGT-állampolgár által előterjesztett (3) bekezdés szerinti kérelmek esetén 
az idegenrendészeti hatóság nem alkalmazza.”

27. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
módosítása

103. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 47. §-a a következő 
(11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A  43.  § (2)  bekezdése alapján elrendelt idegenrendészeti kiutasítást, valamint a  beutazási és tartózkodási 
tilalmat az  idegenrendészeti hatóság visszavonja, ha a  kiutasított a  kiutasítás elrendelését követően a  magyar 
hatóságok döntése alapján befogadottként vagy menekültként került elismerésre, illetve ideiglenes vagy kiegészítő 
védelemben részesült.”

104. § (1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 50. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kiutasítás végrehajtásának költségeit a kiutasított viseli.”

 (2) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 50. § (3) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  kiutazási kötelezettség azért nem teljesíthető, mert a  kiutasított nem rendelkezik megfelelő anyagi 
fedezettel, a kiutaztatás költségét a kiutasítás végrehajtását elrendelő hatóság megelőlegezi.”

105. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 61. §-a a következő 
(4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdés d) pontja szerinti, az őrizetben lévő személyt érintő vizsgálatba beleértendő az őrizetben lévő 
jogszabályban meghatározott kitoloncolás feltételei körébe tartozó, a  célországba történő beutazásához, illetve 
a  tranzitországokon történő átutazásához szükséges egészségügyi vizsgálata is. Ezek a  vizsgálatok 
kikényszeríthetőek, és a harmadik országbeli állampolgárt nem illeti meg az ellátás visszautasításának joga.”

106. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 62. § (3) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  kötelező tartózkodási helyet közösségi szálláson vagy befogadó állomáson lehet kijelölni, ha a  harmadik 
országbeli állampolgár magát eltartani nem képes, megfelelő lakással, anyagi fedezettel vagy jövedelemmel, illetve 
tartásra kötelezhető hozzátartozóval nem rendelkezik.”

107. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 73. §-a a következő 
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  harmadik országbeli állampolgár a  szálláshelyének megváltozását az  idegenrendészeti ügyindítási 
elektronikus felületen – elektronikus regisztrálást követően – elektronikus úton jelenti be.”
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108. § (1) A  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény 86/J.  §-a 
a következő (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4b) A  harmadik országbeli állampolgár (4)  bekezdés szerinti hozzájárulására tekintettel az  idegenrendészeti 
hatóság a  jogszabályban meghatározott foglalkoztató vagy fogadó szervezet részére a  hiánypótlást, valamint 
a kérelem tárgyában hozott döntést megküldi.”

 (2) A  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény 86/J.  §-a 
a következő (6a) és (6b) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Kizárólag elektronikus úton terjeszthető elő – elektronikus regisztrálást követően az  idegenrendészeti 
ügyindítási elektronikus felületen –
a) a nemzeti és EK letelepedési engedély kiadása vagy meghosszabbítása iránti kérelem,
b) a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem.
(6b) Ha a  (6)  bekezdés szerinti kérelemre induló eljárásban a  harmadik országbeli állampolgár meghatalmazottja 
jogi képviselő vagy jogi személy, a  kérelmet kizárólag az  idegenrendészeti ügyindítási elektronikus felületen 
elektronikus regisztrálást követően lehet benyújtani.”

 (3) A  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény 86/J.  § 
(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A  (4)  bekezdésben meghatározott kérelmet a  jogszabályban meghatározott foglalkoztató vagy fogadó 
szervezet elektronikus azonosítást követően kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő.”

109. § (1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 106. § (1) bekezdés 
q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az idegenrendészeti hatóság az  idegenrendészeti résznyilvántartásokból jogszabályban meghatározott feladataik 
ellátása céljából – törvényben meghatározott adatkörben –)
„q) a befogadás során az  elítélt személyazonosságának ellenőrzése, valamint az  elítélttel szemben elrendelt 
idegenrendészeti kiutasításról történő tájékoztatás érdekében a büntetés-végrehajtási intézet,”
(részére továbbíthat adatot.)

 (2) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 106. § (1) bekezdés 
t) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az idegenrendészeti hatóság az  idegenrendészeti résznyilvántartásokból jogszabályban meghatározott feladataik 
ellátása céljából – törvényben meghatározott adatkörben –)
„t) a közúti közlekedési nyilvántartásban szereplő személy személyazonosságának ellenőrzéséhez, a  képviseleti 
jogosultság ellenőrzéséhez, továbbá a  közlekedési igazgatási és nyilvántartási feladatai ellátásához közvetlen 
hozzáférés útján a közúti közlekedési nyilvántartást vezető szerv, valamint a közlekedési igazgatási hatóság,”
(részére továbbíthat adatot.)

110. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény „Átmeneti 
rendelkezések” alcíme a következő 110/C. §-sal egészül ki:
„110/C. § (1) 2023. január 1-jén vagy azt követően indult, valamint a megismételt, a meghívólevéllel és a látogatási 
célú tartózkodási engedéllyel összefüggő eljárásokban a következő (2)–(6) bekezdést kell alkalmazni.
(2) A  meghívó az  a  természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet, aki, illetve amely 
hatósági hozzájárulással ellátott meghívólevélben kötelezettséget vállal arra, hogy a meghívott harmadik országbeli 
állampolgár részére – Magyarország területén történő tartózkodása időtartamára – szállást biztosít, eltartásáról 
gondoskodik, továbbá – ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – egészségügyi ellátásának, valamint 
kiutazásának költségeit fedezi.
(3) A 2023. január 1. előtt kiadott, hatóság által záradékolt meghívólevelekben a záradékolás időpontjában hatályos 
jogszabályok szerinti jogok és kötelezettségek érvényesek. A hatóság által záradékolt meghívólevél az érvényességi 
ideje alatt, az abban szereplő érvényességgel idegenrendészeti hatósági ügyben felhasználható.
(4) A  2023. január 1. előtt látogatás céljából kiadott tartózkodási engedély az  abban szereplő érvényességi ideig 
érvényes.
(5) A meghívó a (2) bekezdés szerinti kötelezettsége elmulasztásával másnak okozott kárt köteles megtéríteni.
(6) A  jogi személy meghívó e  törvény által meghatározott jogai és kötelezettségei annak a  polgári jog szerinti 
jogutódját terhelik. Természetes személy meghívó e  törvény által meghatározott kötelezettségei a  természetes 
személy halála esetén annak polgári jog szerinti örökösét terhelik.”

111. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
a) 86/J.  § (4)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „ügyfél írásban hozzájárul” szövegrész helyébe az  „ügyfél 

egyoldalú írásbeli nyilatkozattal hozzájárul” szöveg,
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b) 86/J.  § (7)  bekezdés b)  pontjában az „ujjnyomata rögzítése legkésőbb” szövegrész helyébe az „ujjnyomata 
rögzítése és az aláírásminta megadása legkésőbb” szöveg

lép.

112. §  Hatályát veszti a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
a) 2. § l) pontja,
b) 25. §-a,
c) 50. § (4) bekezdés b) pontja,
d) 65. § (1) bekezdés a) pontja,
e) 72. §-a,
f ) 86/A. § a) pont ad) alpontja,
g) 86/B. § (1) bekezdés b) pontja,
h) 86/C. § (2) bekezdése,
i) 86/J. § (10) bekezdés b) pontjában az „aláírását és az” szövegrész,
j) 111. § (1) bekezdés f ) pontja.

28. A szabálysértési jogsegélyről szóló 2007. évi XXXVI. törvény módosítása

113. §  A szabálysértési jogsegélyről szóló 2007. évi XXXVI. törvény 27. §-a a következő (1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1d) Ha egy külföldi hatóság olyan pénzbírságot kiszabó határozat tekintetében kezdeményezi a  végrehajtás 
átadását, amelyben a pénzbírság alapjául szolgáló cselekmények közül az egyik cselekmény a magyar jogszabályok 
szerint szabálysértésnek, a  másik cselekmény közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegésnek 
minősül és az átadott pénzbírság nem osztható meg, a külföldi határozatot a szabálysértési pénzbírságra vonatkozó 
szabályok alkalmazásával kell végrehajtani azzal, hogy a  bírság kizárólag adók módjára hajtható be, közérdekű 
munkával történő teljesítésének, valamint elzárásra történő átváltoztatásának nincs helye.”

114. §  A szabálysértési jogsegélyről szóló 2007. évi XXXVI. törvény 29. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A  külföldi határozat végrehajtását meg kell tagadni, ha az  elkövető írásbeli eljárás esetén nem kapott 
a kibocsátó állam jogának megfelelően, személyesen vagy a nemzeti jog szerint meghatalmazott képviselője útján 
tájékoztatást az ügyben a jogorvoslathoz való jogáról és az ilyen jogorvoslati lehetőség határidejéről.”

29. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása

115. §  A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 32/F. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A menekültügyi hatóság a kérelmet annak érdemi megvizsgálása nélkül végzéssel elutasítja, ha)
„c) a kérelem olyan személytől származik, aki a kérelem előterjesztésére nyilvánvalóan nem jogosult.”

116. §  A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 32/G. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az ügyintézési határidőbe nem számít be a személyes meghallgatásról szóló értesítés hatóság általi kiküldése, 
valamint a kézbesítés eredményéről szóló postai igazolás visszaérkezése között eltelt időtartam.”

117. §  A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 45. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Ha nem áll fenn az  (1) és a  (2)  bekezdés szerinti tilalom, a  menekültügyi hatóság az  elismerés iránti kérelmet 
elutasító döntésében rendelkezik a külföldi humanitárius célból kiadott tartózkodási engedélyének visszavonásáról, 
és – ha a  külföldi más jogcímen nem jogosult Magyarország területén tartózkodni – a  külföldinek a  harmadik 
országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény szerinti kiutasításáról, valamint 
törvényben meghatározott esetekben a  kitoloncolásáról. Kitoloncolás elrendelése esetén meg kell állapítani 
a beutazási és tartózkodási tilalom időtartamát.
(6) Ha nem áll fenn az  (1) és a  (2)  bekezdés szerinti tilalom, a  menekültügyi hatóság az  elismerés visszavonására 
vonatkozó döntésében rendelkezik a  külföldi Magyarország által kiadott úti okmányának, továbbá 
személyazonosító igazolványának, valamint személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványának vagy 
személyazonosságát igazoló okmányának elvételéről, és – ha a külföldi más jogcímen nem jogosult Magyarország 
területén tartózkodni – a  külföldinek a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
2007.  évi II.  törvény szerinti kiutasításáról, valamint törvényben meghatározott esetekben a  kitoloncolásáról. 
Kitoloncolás elrendelése esetén meg kell állapítani a beutazási és tartózkodási tilalom időtartamát.”
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118. §  A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 66. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A menekültügyi hatóság az eljárást megszüntető végzésében rendelkezik a külföldi humanitárius célból kiadott 
tartózkodási engedélyének visszavonásáról, és a  (2)  bekezdés a)–c) és f )  pontján alapuló megszüntetés eseteiben 
rendelkezik a  45.  § (5), (7) és (8)  bekezdésében foglaltak szerint a  külföldi a  harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény szerinti kiutasításáról, valamint törvényben meghatározott 
esetekben a kitoloncolásáról. Kitoloncolás elrendelése esetén meg kell állapítani a beutazási és tartózkodási tilalom 
időtartamát.”

119. § (1) A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 83. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A menekültügyi nyilvántartás az e törvény hatálya alá tartozó személy következő adatait tartalmazza:)
„k) az elismerését kérő, valamint az e törvény szerinti támogatásban és ellátásban részesülő menekült, oltalmazott, 
menedékes lakóhelyét, tartózkodási helyét, szálláshelyét, valamint a részére a menekültügyi hatóság által nyújtott 
ellátás és támogatás típusát, mértékét, időtartamát;”

 (2) A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 83. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  menekültügyi hatóság a  (3)  bekezdés a)  pontjában meghatározott célból rögzített ujjnyomat-adatot 
az  elismerését kérő igazolt, ennek hiányában az  általa közölt természetes személyazonosító adatainak, 
állampolgárságának, továbbá a  kijelölt szálláshelyének megjelölésével haladéktalanul továbbítja az  (5)  bekezdés 
szerinti adatfeldolgozó szervnek. A (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott célból rögzített ujjnyomat-adat 
ellenőrzés eredményét a menekültügyi hatóság haladéktalanul továbbítja a szakhatóságként eljáró rendőrségi szerv 
és polgári nemzetbiztonsági szolgálat részére.”

30. Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény módosítása

120. §  Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény
a) 5.  § (1a)  bekezdésében a  „rendőr Magyarország” szövegrész helyébe a  „rendőr, valamint a  rendvédelmi 

feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti szerződéses 
határvadász Magyarország” szöveg,

b) 5.  § (1b)  bekezdésében a  „rendőr Magyarország” szövegrész helyébe a  „rendőr, valamint a  rendvédelmi 
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti szerződéses 
határvadász Magyarország” szöveg

lép.

31. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény módosítása

121. §  Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 13. § (2) bekezdése a következő e) ponttal 
egészül ki:
[Adatigényléssel jogosult átvenni az egyéni vállalkozó 12. § (2) bekezdésében meghatározott nyilvános nyilvántartásban 
(a továbbiakban: nyilvános nyilvántartás) nem szereplő valamennyi adatát]
„e) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv a hatósági tevékenysége ellátásához.”

32. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása

122. §  A közfoglalkoztatásról és a  közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 
2011. évi CVI. törvény 1. § (4) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Közfoglalkoztatottként az a természetes személy foglalkoztatható, aki
megfelel az alábbi feltételek valamelyikének:)
„bb) a menekültügyi őrizetben lévő személy kivételével kérelmének jogerős elbírálásáig az, aki menekültként, 
oltalmazottként, vagy menedékesként történő elismerés iránti kérelmet nyújtott be, menedékes, vagy”

33. A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosítása

123. §  A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény 11. alcíme a következő 30/E. §-sal egészül ki:
„30/E. § A Módtv2.-vel módosított 7. § (3) bekezdése szerinti létszámnak való megfelelés érdekében a Módtv2.-nek 
a  7.  § (3)  bekezdését módosító 30.  § (2)  bekezdése hatálybalépését követő első alkalommal az  MMA rendes és 
levelező tagjainak megválasztását – a 30/D. §-ban meghatározott kivétellel – a 7. § (4)–(8) bekezdésétől, valamint 
8. § (1) bekezdésétől eltérően a 30/F. §-ban és a 30/G. §-ban meghatározott eljárási szabályok szerint kell lefolytatni.”
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124. §  A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény 11. alcíme a következő 30/F. §-sal egészül ki:
„30/F.  § (1) Az  akadémikus – az  MMA elnöke felhívására és az  általa megjelölt határidőn belül – ajánlást tehet  
egy rendes és egy levelező tag megválasztására. Az akadémikus csak olyan személyt ajánlhat, aki
a) megfelel az e törvény által a rendes vagy levelező taggal szemben támasztott követelményeknek, és
b) művészeti vagy művészetelméleti tevékenységét – a  (2)  bekezdésben meghatározott kivétellel – azon tagozat 
által képviselt művészeti ágban folytatja, amely tagozatban az ajánló akadémikus a szavazati jogát gyakorolja.
(2) A  Művészetelméleti Tagozatban szavazati jogot gyakorló akadémikus bármely művészeti ágra és tagozatra 
vonatkozóan benyújthat levelező tagságra való ajánlást, feltéve, hogy a levelező tagságra ajánlott művész az ajánló 
akadémikus által megjelölt tagozat által képviselt művészeti ágban folytatja munkáját.
(3) Érvénytelen az ajánlás, ha az akadémikus
a) egy tagi státusz kategóriájában egynél több főt ajánl, vagy
b) olyan ajánlást tesz, amely nem felel meg az  (1)  bekezdés b)  pontjában vagy a  (2)  bekezdésben meghatározott 
feltételeknek.
(4) Az ajánlást az Alapszabály szerinti ajánlólapon kell benyújtani, és ahhoz mellékelni kell
a) a szakmai indokolást,
b) az ajánlott személy írásbeli nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a  tagválasztási eljárásban való részvételhez, és 
megválasztása esetén elfogadja a tagságra vonatkozó előírásokat,
c) levelező tagságra való ajánlás esetén az ajánlott személy szakmai életrajzát és a legjelentősebb műveiről készült 
jegyzéket.
(5) Érvényes, de hiányos ajánlás esetén egy alkalommal hiánypótlásnak van helye.
(6) A tagozat által támogatott tagjelölt – a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel – az a személy lehet,
a) akire nézve az ajánlás érvényes, hiánytalan, és megfelel az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételeknek, 
továbbá
b) akinek tagjelöltté válását a  tagozat ülésén jelen lévő, a  tagozat munkájában szavazati joggal részt vevő 
akadémikusok egyszerű többsége titkos szavazás során támogatja.
(7) Művészetelméleti szakember – a (6) bekezdés a) pontjának megfelelő, nem a Művészetelméleti Tagozatban tett – 
levelező tagságra történő ajánlása esetén a tagozat szavaz arról, hogy támogatja-e az ajánlásnak a Művészetelméleti 
Tagozat részére a (8) bekezdés szerinti szavazás lefolytatása céljából való átadását. A tagozat a  legtöbb szavazatot 
elnyert legfeljebb két jelölt ajánlását adhatja át a  Művészetelméleti Tagozatnak. Szavazategyenlőség esetén 
a döntés érdekében a szavazás korlátlanul ismételhető.
(8) A Művészetelméleti Tagozat által támogatott levelező tagjelöltté az a személy válik,
a) akinek ajánlása megfelel a (6) bekezdés a) pontjának, és
b) akinek levelező tagjelöltté válását a tagozat ülésén jelen lévő, a tagozat munkájában szavazati joggal részt vevő 
akadémikusok egyszerű többsége titkos szavazás során támogatja.
(9) A  tagozat által támogatott tagjelöltek közül – a  (6)  bekezdés b)  pontja és a  (8)  bekezdés b)  pontja szerinti 
szavazás során megszerzett szavazatok száma alapján, tagi státusz szerinti kategóriánként – az első tíz személy válik 
regisztrált tagjelöltté. Ha az  első tíz helyen szavazategyenlőség miatt tíznél több támogatott tagjelölt áll, 
valamennyien regisztrált tagjelöltté válnak.”

125. §  A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény 11. alcíme a következő 30/G. §-sal egészül ki:
„30/G.  § (1) Az  elnökség meghatározza a  felvehető rendes tagi létszámkeretet arra figyelemmel, hogy a  Nemzet 
Művésze címmel nem rendelkező rendes tagok létszáma ne haladja meg a 245 főt.
(2) Az elnökség a regisztrált rendes tagjelöltek művészeti és szakmai kiválósági szempontok alapján való értékelését 
követően – az  (1)  bekezdés szerinti létszámkeret figyelembevétele mellett – a  jelen lévő tagjai egyszerű többségi 
szavazatával dönt arról, hogy mely személyek rendes taggá választását kezdeményezi, azzal, hogy 
szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
(3) Az  elnökség a  közgyűlés elé terjesztendő rendes tagjelöltek létszámának és a  levelező tagok törvényi 
létszámhatárának figyelembevételével meghatározza a  felvehető levelező tagi létszámkeretet, és a  levelező tagok 
felvételére nézve is lefolytatja a (2) bekezdés szerinti eljárást.
(4) A  rendes és a  levelező taggá választásról – közvetlen és titkos, listás szavazással, jelenlévő szavazati jogú 
tagjainak egyszerű többségével – a  közgyűlés dönt oly módon, hogy a  levelező tagokat a  rendes tagok 
megválasztását követően kell megválasztani. A  rendes és levelező tagsági jogviszony kezdőnapja a  közgyűlésnek 
a rendes és a levelező taggá választásról hozott döntését követő nap. A megválasztott tag – a 20. § (3) bekezdésének 
megfelelően – nyilatkozik arról, hogy mely tagozat munkájában kíván szavazati joggal és tanácskozási joggal részt 
venni.”
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126. §  A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény
a) 28/A.  § (3)  bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a” szövegrész helyébe 

az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg,
b) 28/L. § (4) bekezdésében az „az öregségi teljes nyugdíj jogszabályban meghatározott legkisebb” szövegrész 

helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg
lép.

34. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény módosítása

127. §  Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az alapvető jogok biztosa – a civil társadalom, különösen a fogyatékossággal élő személyek és az őket képviselő 
szervezetek bevonásával – biztosítja a  2007.  évi XCII.  törvénnyel kihirdetett, a  Fogyatékossággal élő személyek 
jogairól szóló egyezmény (a  továbbiakban: Fogyatékosságügyi Egyezmény) 33.  cikk 2.  pontja szerinti független 
mechanizmus feladatainak teljesítését.”

128. §  Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény a következő III/D. Fejezettel egészül ki:
„III/D. FEJEZET 
AZ ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK ELJÁRÁSA ÉS INTÉZKEDÉSEI A FOGYATÉKOSSÁGÜGYI EGYEZMÉNY 
SZERINTI FÜGGETLEN MECHANIZMUS KERETÉBEN
39/N.  § Ha az  alapvető jogok biztosa a  Fogyatékosságügyi Egyezmény szerinti független mechanizmus 
(a  továbbiakban: fogyatékosságügyi független mechanizmus) feladatainak teljesítése körében jár el, eljárására 
a III. Fejezet rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
39/O.  § (1) Az  alapvető jogok biztosa feladatainak teljesítése érdekében rendszeresen vizsgálja – a  18.  §  
(1)–(7)  bekezdésére tekintet nélkül, beadvány és felmerült visszásság hiányában is – a  fogyatékossággal élők 
jogainak a Fogyatékosságügyi Egyezménynek való megfelelés szerinti érvényesülését.
(2) Az  alapvető jogok biztosa a  18.  § (4)  bekezdésében meghatározottakon túlmenően természetes személy 
alapvető jogával kapcsolatos visszásság megszüntetése érdekében hivatalból eljárást folytat, ha a fogyatékossággal 
élő személy nem képes jogai védelmében fellépni vagy beadvány benyújtása aránytalan nehézséget jelentene 
számára.
(3) Az  alapvető jogok biztosa jogosult kezelni eljárása keretében a  fogyatékossággal élő személynek a  vizsgálat 
szempontjából releváns egészségügyi adatait.
(4) Az  alapvető jogok biztosa vizsgálata keretében betekinthet a  fogyatékossággal élő személyt e  minőségében 
érintő bírósági eljárás irataiba, a szakértői véleményekbe, valamint azokról másolatot kérhet.
(5) Az alapvető jogok biztosa:
a) véleményezi a  fogyatékosságügyet érintő jogszabályok tervezeteit, javaslatokat fogalmaz meg 
a fogyatékosságügyet érintő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök megalkotására, módosítására,
b) részt vesz a  fogyatékos személyek esélyegyenlőségének megteremtését célzó Országos Fogyatékosságügyi 
Program (a  továbbiakban: Program), valamint az  ahhoz kapcsolódó Intézkedési Tervek előkészítésében, ennek 
körében az előkészítést segítő javaslatokat fogalmaz meg, továbbá véleményezi a Program, valamint az Intézkedési 
Tervek tervezeteit,
c) figyelemmel kíséri a Program végrehajtását, ennek körében véleményezi a Program, illetve az ahhoz kapcsolódó 
Intézkedési Tervek végrehajtásáról szóló beszámolókat,
d) véleményezi a Fogyatékosságügyi Egyezmény végrehajtásáról szóló jelentést,
e) javaslatokat, ajánlásokat tesz a Kormány tagjai számára a fogyatékos személyeket érintő kormányzati döntésekre, 
programokra, közreműködik azok előkészítésében,
f ) együttműködik az  Országos Fogyatékosságügyi Tanáccsal a  fogyatékosságügyi független mechanizmus 
feladatainak ellátása során.
(6) Az alapvető jogok biztosa a fogyatékosságügyi független mechanizmus feladatainak teljesítéséről évente átfogó 
jelentést készít, amelyet a Hivatal honlapján közzé kell tenni.
39/P. § (1) Az alapvető jogok biztosa a 39/O. § (5) és (6) bekezdés szerinti feladatainak ellátását a fogyatékossággal 
élő személyek jogait érintően kiemelkedő elméleti tudással vagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező 
szaktekintélyekből, illetve a  fogyatékossággal élőket képviselő szervezetek delegáltjaiból álló, a  civil társadalmat 
reprezentáló Fogyatékosságügyi Tanácsadó Testület (a továbbiakban: Tanácsadó Testület) segíti.
(2) A Tanácsadó Testület munkájában nem vehet részt az, aki az adott időpontban vagy az azt megelőző két évben 
országgyűlési képviselő, a Kormány tagja, államtitkár, illetve párt alkalmazottja vagy tisztségviselője volt.
(3) A Tanácsadó Testület tagjai tevékenységükért tiszteletdíjban nem részesülnek. A tagok a Tanácsadó Testületben 
való részvételük kapcsán felmerült igazolt költségeik – ideértve a  személyi segítő, a  jelnyelvi tolmács, 
a kommunikációs segítő, a valós idejű feliratozó alkalmazásával kapcsolatos költségeket is – megtérítését kérhetik.
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(4) A Tanácsadó Testület működésének költségeit – ide nem értve a tagok delegálásával kapcsolatos költségeket –, 
valamint a delegált tagok költségtérítését az alapvető jogok biztosa a Hivatal költségvetéséből biztosítja.
(5) A  Tanácsadó Testület ülései nem nyilvánosak, azokon az  alapvető jogok biztosa, a  Tanácsadó Testület tagjai, 
a  meghívottak, és szükség szerint személyi segítő, jelnyelvi tolmács, kommunikációs segítő, valós idejű feliratozó 
vehetnek részt.
(6) A  Tanácsadó Testület tagjai jogosultak megismerni véleményük kialakítása érdekében a  fogyatékosságügyet 
érintő jogszabályok tervezeteit, valamint – a feladatuk ellátásához szükséges mértékben – az alapvető jogok biztosa 
a kezelésében levő iratokba betekintést enged számukra. A Tanácsadó Testület tagjai a személyes adatokat egyedi 
azonosításra alkalmatlan formában ismerhetik meg.
(7) A  Tanácsadó Testület ügyrendjét, üléseinek meghívóját és a  napirendi javaslatot, valamint a  meghozott 
állásfoglalások összefoglalóját a Hivatal honlapján közzé kell tenni.
(8) A  Tanácsadó Testület létrehozására és működésére vonatkozó  további szabályokat az  alapvető jogok biztosa 
normatív utasításban határozza meg.
39/Q.  § (1) A  fogyatékosságügyi független mechanizmus feladatainak ellátását a  Hivatal elkülönült szervezeti 
egysége végzi. Az elkülönült szervezeti egység gondoskodik a Tanácsadó Testülettel kapcsolatos titkársági teendők 
ellátásáról is.
(2) A  fogyatékosságügyi független mechanizmus feladatai körében az  alapvető jogok biztosa személyesen és 
az e feladat teljesítésére általa felhatalmazott munkatársai útján is eljárhat.
(3) Az  alapvető jogok biztosának a  fogyatékosságügyi független mechanizmus feladatai teljesítésére 
a  fogyatékosságügyi szakterületen kiemelkedő elméleti tudással vagy szakmai gyakorlattal rendelkező, legalább 
tizenegy munkatársát fel kell hatalmaznia.
(4) A  fogyatékosságügyi független mechanizmus feladatainak teljesítésében való közreműködésre az  alapvető 
jogok biztosa eseti vagy állandó jelleggel más szakértőket is felhatalmazhat.
(5) A  21.  §, a  22.  §, a  26.  §, a  27.  § (1)  bekezdése, a  39/B.  §, a  39/O.  § (3)–(5)  bekezdése szerinti jogosultságok 
az alapvető jogok biztosának a (3) bekezdés szerinti felhatalmazása alapján eljáró munkatársait is megilletik, illetve 
a 25. § szerinti együttműködési kötelezettség velük szemben is fennáll.
(6) Az alapvető jogok biztosának a  (3) bekezdés alapján felhatalmazott munkatársa a  feladatai teljesítése körében 
–  ha  megfelelő szintű személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik – a  minősített adatot a  minősített adat 
védelméről szóló törvényben meghatározott felhasználói engedély nélkül is megismerheti.
(7) Az  alapvető jogok biztosa, valamint a  fogyatékosságügyi független mechanizmus feladatainak teljesítésére 
felhatalmazott munkatársa részére történő információközlés miatt senkit sem érhet hátrány.”

129. § (1) Az  alapvető jogok biztosáról szóló 2011.  évi CXI.  törvény 42.  § (2c)–(2h)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
„(2c) A  41.  § (3a)  bekezdése szerinti elkülönült szervezeti egység vezetője a  Kit. szerinti közigazgatási államtitkári 
illetménysáv felső határának megfelelő összegű illetményre és közigazgatási államtitkári juttatásokra jogosult, 
valamint minden naptári évben húsz munkanap vezetői pótszabadságot jogosult igénybe venni.
(2d) Tevékenysége során a  41.  § (3a)  bekezdése szerinti elkülönült szervezeti egység vezetője a  „rendészeti 
főigazgató” címet viseli.
(2e) A 41. § (3a) bekezdése szerinti elkülönült szervezeti egység vezetőjének munkáját főigazgató-helyettes segíti. 
A  főigazgató-helyettes a  Kit. szerinti helyettes államtitkári illetménysáv felső határának megfelelő összegű 
illetményre és helyettes államtitkári juttatásokra jogosult, valamint minden naptári évben tizenöt munkanap vezetői 
pótszabadságot jogosult igénybe venni.
(2f ) A 39/M. § (7) bekezdése szerinti elkülönült szervezeti egység vezetője felett a munkáltatói jogokat az alapvető 
jogok biztosa gyakorolja.
(2g) A 39/M. § (7) bekezdése szerinti elkülönült szervezeti egység vezetője a Kit. szerinti közigazgatási államtitkári 
illetménysáv felső határának megfelelő összegű illetményre és közigazgatási államtitkári juttatásokra jogosult, 
valamint minden naptári évben húsz munkanap vezetői pótszabadságot jogosult igénybe venni.
(2h) Tevékenysége során a  39/M.  § (7)  bekezdése szerinti elkülönült szervezeti egység vezetője az  „egyenlő 
bánásmódért felelős főigazgató” címet viseli.”

 (2) Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 42. §-a a következő (2i)–(2m) bekezdéssel egészül ki:
„(2i) A 39/M. § (7) bekezdése szerinti elkülönült szervezeti egység vezetőjének munkáját főigazgató-helyettes segíti. 
A  főigazgató-helyettes a  Kit. szerinti helyettes államtitkári illetménysáv felső határának megfelelő összegű 
illetményre és helyettes államtitkári juttatásokra jogosult, valamint minden naptári évben tizenöt munkanap vezetői 
pótszabadságot jogosult igénybe venni.
(2j) A 39/Q. § (1) bekezdése szerinti elkülönült szervezeti egység vezetője felett a munkáltatói jogokat az alapvető 
jogok biztosa gyakorolja.
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(2k) A  39/Q.  § (1)  bekezdése szerinti elkülönült szervezeti egység vezetője a  Kit. szerinti közigazgatási államtitkári 
illetménysáv felső határának megfelelő összegű illetményre és közigazgatási államtitkári juttatásokra jogosult, 
valamint minden naptári évben húsz munkanap vezetői pótszabadságot jogosult igénybe venni.
(2l) Tevékenysége során a 39/Q. § (1) bekezdése szerinti elkülönült szervezeti egység vezetője a „fogyatékosságügyi 
feladatok ellátásáért felelős főigazgató” címet viseli.
(2m) A 39/Q. § (1) bekezdése szerinti elkülönült szervezeti egység vezetőjének munkáját főigazgató-helyettes segíti. 
A  főigazgató-helyettes a  Kit. szerinti helyettes államtitkári illetménysáv felső határának megfelelő összegű 
illetményre és helyettes államtitkári juttatásokra jogosult, valamint minden naptári évben tizenöt munkanap vezetői 
pótszabadságot jogosult igénybe venni.”

 (3) Az  alapvető jogok biztosáról szóló 2011.  évi CXI.  törvény 42.  § (3d)–(3f )  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
„(3d) A  39/Q.  § (1)  bekezdése szerinti elkülönült szervezeti egységnél foglalkoztatott köztisztviselőt – az  alapvető 
jogok biztosának egyetértésével – a 39/Q. § (1) bekezdése szerinti elkülönült szervezeti egység vezetője nevezi ki és 
menti fel.
(3e) A  Hivatalban foglalkoztatott munkavállalóra a  (3)  bekezdésben, a  (4)  bekezdés szerint foglalkoztatott 
munkavállalóra a  (3a) bekezdésben, a 41. § (3a) bekezdése szerinti elkülönült szervezeti egységnél foglalkoztatott 
munkavállalóra a (3b) bekezdésben, a 39/M. § (7) bekezdése szerinti elkülönült szervezeti egységnél foglalkoztatott 
munkavállalóra a (3c) bekezdésben, a 39/Q. § (1) bekezdése szerinti elkülönült szervezeti egységnél foglalkoztatott 
munkavállalóra a  (3d)  bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy kinevezés alatt a  munkaszerződés 
megkötését, felmentés alatt a munkaviszony megszüntetését kell érteni.
(3f ) A biztoshelyettes, a 41. § (3a) bekezdése szerinti elkülönült szervezeti egység vezetője, a 39/M. § (7) bekezdése 
szerinti elkülönült szervezeti egység vezetője és a  39/Q.  § (1)  bekezdése szerinti elkülönült szervezeti egység 
vezetője akadályoztatása esetén, vagy ha e  tisztség, illetve álláshely nincs betöltve, a  (3a)–(3d)  bekezdés szerinti 
kinevezési és felmentési jogot, valamint a  (3e)  bekezdés szerinti munkáltatói jogot az  alapvető jogok biztosa 
gyakorolja.”

 (4) Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 42. §-a a következő (3g) bekezdéssel egészül ki:
„(3g) A  Hivatal törekszik a  nők, az  etnikai, kisebbségi és hátrányos helyzetű csoportok megjelenítésére a  Hivatal 
személyi állományában.”

130. §  Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011.  évi CXI.  törvény 42.  § (3)  bekezdésében a „(3a)–(3c)” szövegrész helyébe 
a „(3a)–(3d)” szöveg lép.

35. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  
2011. évi CXXVIII. törvény módosítása

131. §  A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 23. § 
(4) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
(A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője a  katasztrófaelhárítás irányításával és koordinálásával 
kapcsolatos jogkörében:)
„m) ellátja a  veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó csomagoló- és szállítóeszközök gyártási típus 
jóváhagyási engedélyezésével, a gyártás ellenőrzésével és azzal összefüggő szankcionálással kapcsolatos hatósági 
feladatok irányítását.”

132. §  A katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi CXXVIII.  törvény 
III. Fejezete a következő 18/B. alcímmel egészül ki:
„18/B. A veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó csomagoló- és szállítóeszközök gyártási 
típus jóváhagyása, a gyártás ellenőrzése és bírság kiszabása
24/E.  § (1) A  veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartályok, tartányok, valamint 
a  csomagolóeszközök, IBC-k, nagycsomagolások, ömlesztettáru-konténerek gyártási típus jóváhagyása során 
az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti sommás eljárásnak nincs helye.
(2) A  hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve a  veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó 
tartályok, tartányok, valamint a  csomagolóeszközök, IBC-k, nagycsomagolások, ömlesztettáru-konténerek 
gyártásának jóváhagyását követően ellenőrzi a  jóváhagyási engedélyében és a  vonatkozó jogszabályokban 
meghatározott előírások betartását.
(3) A  hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve az  ellenőrzés során a  gyártásból mintát vehet, és 
elrendelheti annak soron kívüli vizsgálatát.
(4) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve az előírások megsértése esetén a gyártási típus jóváhagyási 
engedéllyel rendelkezővel, a gyártóval, a  forgalmazóval szemben kormányrendeletben meghatározott intézkedést 
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alkalmazhat, és közigazgatási bírságot szabhat ki, amely az  államháztartás központi alrendszerének bevételét 
képezi.
(5) Az  egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok, valamint a  több jogsértő cselekmény vagy 
mulasztás esetén ugyanabban az eljárásban kiszabható bírság maximális összegét kormányrendelet állapítja meg.
(6) A kiszabott bírság megfizetésére a hatóság legfeljebb 12 havi részletekben történő teljesítést, illetve legfeljebb 
6 hónapra történő fizetési halasztást is engedélyezhet a (7) bekezdésben foglaltak alapján.
(7) A kötelezett a bírság megfizetésére nyitva álló határidő lejárta előtt benyújtott kérelmében annak igazolásával 
kérheti a pénzfizetési kötelezettség teljesítésére halasztás vagy részletekben történő teljesítés engedélyezését, hogy 
rajta kívül álló ok lehetetlenné teszi a  határidőre történő teljesítést, vagy az  számára aránytalan nehézséget 
jelentene.
(8) Nincs helye bírság kiszabásának, ha a  jogsértő cselekmény felderítése a  gyártási típus jóváhagyási engedély 
érvényességének lejártától számított 5 évet követően történik.”

133. §  A katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi CXXVIII.  törvény 
80. §-a a következő t) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:)
„t) a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartályok, tartányok, valamint a  csomagolóeszközök, 
IBC-k, nagycsomagolások, ömlesztettáru-konténerek gyártási típus jóváhagyási engedélyezésére, az engedélyben és 
a kapcsolódó jogszabályokban meghatározott előírások megtartásának hatósági ellenőrzésére, a gyártásból történő 
mintavételre és annak soron kívüli vizsgálatára, valamint az  előírások megsértőivel szemben intézkedések 
megtételére, az  egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegének megállapítására, továbbá 
a bírságolással összefüggő hatósági feladatokra vonatkozó részletes szabályokat.”

134. §  A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
a) 5. alcím címében az „Ágazati” szövegrész helyébe a „Katasztrófavédelmi” szöveg,
b) 7. §-ában az „ágazati” szövegrészek helyébe a „katasztrófavédelmi” szöveg,
c) 71. § (7a) bekezdésében a „kormányzati” szövegrész helyébe a „katasztrófavédelmi” szöveg
lép.

135. §  Hatályát veszti a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi 
CXXVIII. törvény 71. § (7a) bekezdésében az „önkormányzati” szövegrész.

36. A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati 
járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény módosítása

136. §  A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 
2011. évi CLXVII. törvény 5. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[A (2) bekezdés alapján nem csökkenthető a szolgálati járandóság összege, ha]
„e) a jogosult a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény szerinti szerződéses határvadász vagy iskolaőri feladat ellátására irányuló jogviszonyt létesít, 
a jogviszony létesítését követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig.”

137. §  A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 
2011. évi CLXVII. törvény 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Szolgálati járandóság esetén az éves keretösszeg számítása során figyelmen kívül kell hagyni
a) az önkéntes tartalékos szolgálati viszonyban álló személynek a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 
2021. évi CXL. törvény 59. § (1) bekezdés i) pontja vagy (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatban történő részvétellel 
teljesített tényleges szolgálatára tekintettel kifizetett juttatásait, és
b) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény szerinti szerződéses határvadásznak és iskolaőrnek az e jogviszonyából származó jövedelmét.”

138. §  A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 
2011. évi CLXVII. törvény 5. § (3) bekezdés d) pontjában a „minősül.” szövegrész helyébe a „minősül, vagy” szöveg lép.

139. §  Hatályát veszti a  korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a  korhatár előtti ellátásról és a  szolgálati 
járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 5. § (3) bekezdés c) pontjában a „vagy” szövegrész.
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37. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény módosítása

140. §  A szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012.  évi 
II. törvény XIX/A. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:
„XIX/A. FEJEZET 
A KÁRTALANÍTÁS, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÁRTALANÍTÁS ÉS A VISSZAFIZETÉS

100/A. A kártalanítási eljárás, a kártalanítás jogalapja
133/A. § (1) A kártalanítási igény a kártalanítást igénylő választása szerint egyszerűsített kártalanítási eljárásban vagy 
kártalanítás iránti vagyonjogi perben (a továbbiakban: kártalanítási per) érvényesíthető. A kártalanítási igény fizetési 
meghagyásos eljárásban nem érvényesíthető.
(2) A kártalanítási igényt az állammal szemben kell érvényesíteni. Az államot a szabálysértési szabályozásért felelős 
miniszter képviseli.
(3) A  bíróság jogerős döntése alapján letöltött szabálysértési elzárás büntetésért, a  bíróság vagy a  szabálysértési 
hatóság jogerős döntése alapján elvégzett közérdekű munka büntetésért, az ezek kiszabását megelőzően elrendelt, 
hetvenkét órát meghaladó őrizetért, valamint a  meg nem fizetett pénzbírság, helyszíni bírság szabálysértési 
elzárásra átváltoztatás esetén annak végrehajtásáért, illetve közérdekű munkával történő megváltásáért 
az elkövetőnek kártalanítás jár, ha az Alkotmánybíróság határozata, a perújítás, az ügyészi felhívás, illetve indítvány, 
valamint a helyszíni bírságolás felülvizsgálata (a továbbiakban együtt: jogerős döntést követő felülvizsgálat) folytán
a) az eljárást vele szemben megszüntették,
b) a helyszíni bírságot megállapító döntést visszavonták,
c) az elkövetővel szemben jogerősen enyhébb büntetést szabtak ki vagy intézkedést alkalmaztak, vagy
d) a meg nem fizetett pénzbírság, helyszíni bírság szabálysértési elzárásra átváltoztatása esetén annak végrehajtása 
alaptalan volt.
(4) Az elkövetőnek nem jár kártalanítás, ha a bíróság a szabálysértési eljárást a 127. § (1) bekezdés e) pontja szerinti 
perújítás folytán a  83.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerint szünteti meg és az  elkövető büntetőjogi felelősségét 
jogerősen megállapítják, továbbá ha a szabálysértési büntetés a Btk. alapján beszámítható.
133/B.  § (1) Az  elkövető a  jogerős döntést követő felülvizsgálat eredményeképpen hozott jogerős döntés vele 
történő közlésétől számított hat hónapon belül a  kártalanítási igény alapjául szolgáló döntést hozó bíróságnál, 
szabálysértési hatóságnál, illetve a helyszíni bírságot kiszabó szervnél vagy személynél terjeszthet elő kártalanítási 
igényt. E határidő elmulasztása jogvesztő.
(2) A kérelemben meg kell jelölni a kártalanítási igény összegét, valamint az igényt megalapozó bizonyítékokat.
(3) Az  elkövetőt kártalanítási igényének jogalapjáról, az  igény érvényesítésének határidejéről, a  határidő kezdő 
időpontjáról és a  határidő elmulasztásának jogvesztő jellegéről, valamint arról, hogy választása szerint igényét 
egyszerűsített kártalanítási eljárásban vagy kártalanítási perben érvényesítheti az  (1)  bekezdés szerinti döntés 
közlésével egyidejűleg tájékoztatni kell.

100/B. Az egyszerűsített kártalanítás
133/C.  § (1) Az  egyszerűsített kártalanítási eljárás keretében a  kártalanítást igénylő a  szabadság alaptalan 
korlátozásáért, illetve elvonásáért járó, kormányrendeletben meghatározottak szerint számított összegű 
kártalanítást igényelhet. Az egyszerűsített kártalanítási eljárás célja, hogy a kártalanítást igénylő és a szabálysértési 
szabályozásért felelős miniszter között megállapodás jöjjön létre, amely alapján a kártalanítást teljesíteni kell.
(2) Egyszerűsített kártalanítási eljárásra irányuló kérelem ugyanabban az eljárásban egy alkalommal terjeszthető elő 
a kártalanítási igény alapjául szolgáló döntést hozó bíróságnál, szabálysértési hatóságnál, illetve a helyszíni bírságot 
kiszabó szervnél vagy személynél.
(3) Az  ugyanabban az  eljárásban ismételten előterjesztett egyszerűsített kártalanítási eljárásra irányuló kérelmet 
a  kártalanítási igény alapjául szolgáló döntést hozó bíróság, szabálysértési hatóság, illetve a  helyszíni bírságot 
kiszabó szerv vagy személy nem küldi meg a szabálysértési szabályozásért felelős miniszternek, és a kérelem érdemi 
vizsgálata nélkül a kérelem benyújtóját erről tájékoztatja.
(4) A  kártalanítási igény alapjául szolgáló döntést hozó bíróság, szabálysértési hatóság, illetve a  helyszíni bírságot 
kiszabó szerv vagy személy az  egyszerűsített kártalanítási eljárásra irányuló kérelmet – a  (3)  bekezdésben 
meghatározott kivétellel – annak beérkezését követő egy hónapon belül, érdemi vizsgálat nélkül a  szabálysértési 
ügy irataival együtt a szabálysértési szabályozásért felelős miniszternek küldi meg.
(5) A szabálysértési szabályozásért felelős miniszter a kérelem hozzá való beérkezésétől számított két hónapon belül 
megvizsgálja, hogy a  133/A.  § (3)  bekezdésében meghatározottak alapján a  kártalanítási igény megalapozott-e, 
illetve, hogy nem áll-e fenn kártalanítást kizáró ok. Ha a szabálysértési szabályozásért felelős miniszter álláspontja 
szerint a  kérelem megalapozott, megállapítja a  szabadság alaptalan korlátozásáért, illetve elvonásáért járó, 
kormányrendeletben meghatározottak szerint számított kártalanítási összeget és erről a  kártalanítást igénylőt 
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írásban tájékoztatja. A  tájékoztatás tartalmazza azt is, hogy a  kártalanítási összeg elfogadása esetén 
az egyszerűsített kártalanítási eljárás írásbeli megállapodással zárul.
(6) Ha a  szabálysértési szabályozásért felelős miniszter álláspontja szerint a  kérelem nem megalapozott, erről 
a kártalanítást igénylőt írásban tájékoztatja.
(7) A megállapodást a kérelem benyújtását követő öt hónapon belül kell írásban megkötni.
(8) Ha a kártalanítást igénylővel a megállapodás létrejön, további kártalanítási igény érvényesítésének nincs helye.
(9) A kártalanítási összeget a megállapodás írásbeli megkötését követő tizenöt napon belül kell kifizetni.
133/D.  § (1) Ha az  egyszerűsített kártalanítási eljárás során a  kérelem benyújtását követő öt hónapon belül 
megállapodás nem jön létre, vagy a szabálysértési szabályozásért felelős miniszter álláspontja szerint a kérelem nem 
megalapozott, a kártalanítást igénylő a határidő lejártát, illetve a kérelem elfogadhatatlanságáról való tájékoztatást 
követő két hónapon belül a 133/E. és 133/F. § szerinti kártalanítási pert indíthat. Ez a határidő jogvesztő.
(2) A kártalanítási per (1) bekezdés szerinti megindítása esetén a kártalanítást igénylő a keresetlevelet a kártalanítási 
perre a  polgári perrendtartásról szóló törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnál 
terjeszti elő.
(3) A  szabálysértési szabályozásért felelős miniszter a  133/C.  § (4)  bekezdése alapján megküldött ügyiratokat 
a (2) bekezdés szerinti bíróság megkeresésére haladéktalanul megküldi.

100/C. Kártalanítási per
133/E.  § (1) Kártalanítási igényként a  szabadság alaptalan korlátozása, elvonása vagy alaptalanul elvégzett 
közérdekű munka miatt bekövetkezett
a) kár megtérítése, illetve
b) nem vagyoni sérelemért járó sérelemdíj
követelhető.
(2) A  kártalanítás módjára és mértékére a  Polgári Törvénykönyvnek a  kártalanításra és a  sérelemdíjra vonatkozó 
rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) A  kártalanítás a  jogerős döntést követő felülvizsgálat eredményeképpen hozott határozat jogerőre 
emelkedésével válik esedékessé.
133/F. § (1) A kártalanítási perben a polgári perrendtartásról szóló törvényt az e törvényben foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni.
(2) A kártalanítási pert keresetlevéllel kell megindítani. A keresetlevél tartalmazza
a) a kártalanítást igénylő természetes személyazonosító adatait,
b) ha jogi képviselővel jár el, akkor a  jogi képviselő nevét, székhelyét, telefonszámát, elektronikus levélcímét, több 
jogi képviselő esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt jogi képviselő nevét,
c) a kártalanítási igény összegét,
d) az érvényesíteni kívánt jogot a jogalap megjelölése útján,
e) az érvényesíteni kívánt jogot és a kereseti kérelmet megalapozó tényeket, és
f ) a tényállításokat alátámasztó és rendelkezésre álló bizonyítékokat, bizonyítási indítványokat.
(3) A keresetlevelet – a 133/D. § (2) bekezdése szerinti kivétellel – a kártalanítási igény alapjául szolgáló döntést hozó 
bíróságnál, szabálysértési hatóságnál, illetve a helyszíni bírságot kiszabó szervnél vagy személynél kell előterjeszteni.
(4) A kártalanítási per iránti keresetlevelet a kártalanítási igény alapjául szolgáló döntést hozó bíróság, szabálysértési 
hatóság, illetve a  helyszíni bírságot kiszabó szerv vagy személy annak beérkezését követő tizenöt napon belül 
érdemi vizsgálat nélkül a  szabálysértési eljárás ügyirataival együtt a  szabálysértési szabályozásért felelős 
minisztérium székhelye szerint illetékes, a  perre hatáskörrel rendelkező járásbíróságnak vagy törvényszéknek 
küldi meg.

100/D. A kártalanítás kifizetésével kapcsolatos szabályok
133/G.  § Ha az  államnak kártalanítást kell fizetnie és a  kártalanítási eljárás során adat merült fel arra, hogy 
a kártalanítást igénylőt a szabálysértési hatóság, illetve a kártalanítási igény alapjául szolgáló döntést hozó bíróság – 
a  közlekedési szabálysértéssel okozott kár kivételével – az  okozott kár megtérítésére kötelezte, amelyet 
a  kártalanítás kifizetéséig nem teljesített, a  szabálysértési szabályozásért felelős miniszter a  kártalanítási összeget 
visszatartja. Ilyen esetben a szabálysértéssel okozott kárt a kártalanítás összegéből kell teljesíteni.

100/E. A visszafizetés
133/H. § (1) A pénzbírság, a helyszíni bírság és a szabálysértési költség címén megfizetett összeget a megfizetéstől 
a visszafizetés időpontjáig eltelt időre számított mindenkori kamatával együtt az elkövetőnek vissza kell fizetni, ha 
a  jogerős döntést követő felülvizsgálat eredményeképpen az  eljárást megszüntették vagy a  helyszíni bírságot 
megállapító döntést visszavonták.
(2) Ha a  jogerős döntést követő felülvizsgálat alapján a  pénzbírság, helyszíni bírság vagy szabálysértési költség 
megfizetésére kötelezés alacsonyabb mértékű, akkor a  befizetett összeg és az  alacsonyabb mértékű kötelezés 
közötti különbözetet kell az  elkövetőnek visszafizetni a  megfizetéstől a  visszafizetés időpontjáig eltelt időre 
számított mindenkori kamatával együtt.
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(3) A visszafizetést
a) az eljárást megszüntető bíróság vagy szabálysértési hatóság,
b) a helyszíni bírságot megállapító döntést visszavonó helyszíni bírságot kiszabó szerv vagy személy,
c) a helyszíni bírságot megállapító döntést a 141. § (13) bekezdés e) pontja alapján hatályon kívül helyező bíróság, 
továbbá
d) az alacsonyabb mértékű pénzbírság, helyszíni bírság vagy szabálysértési költség megfizetésére kötelezésről 
rendelkező bíróság, szabálysértési hatóság, illetve helyszíni bírságot kiszabó szerv vagy személy
rendeli el, amely ellen nincs helye jogorvoslatnak.”

141. §  A szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012.  évi 
II. törvény 250. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben)
„h) meghatározza az egyszerűsített kártalanítási eljárás keretében kifizethető összeget, a kiszámítás módját, illetve 
a megállapodás megkötésével és a kártalanítás kifizetésével kapcsolatos szabályokat.”

142. §  A szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012.  évi 
II. törvény
a) 23.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében az „(1)  bekezdés a)–d)” szövegrész helyébe az „(1)  bekezdés a)–f )” 

szöveg,
b) 72. § (7) bekezdésében az „Az elővezetés költségének” szövegrész helyébe az „Az elővezetés – a Rendőrségről 

szóló törvény alapján a foganatosító szerv által igazolt – költségének” szöveg,
c) 117.  § (2)  bekezdésében a „23.  § (1)  bekezdés b), illetve d)” szövegrész helyébe a „23.  § (1)  bekezdés b), 

d) illetve f )” szöveg,
d) 147. § (1) bekezdésében a „képviselője által” szövegrész helyébe a „képviselője vagy nagykorú hozzátartozója 

által” szöveg,
e) 250. § (2) bekezdés f ) pontjában az „egyetértésével a” szövegrész helyébe az „egyetértésével – ide nem értve 

az  előállítás és elővezetés költsége mértékének megállapítását – a” szöveg és az  „elővezetés, valamint 
az előállítás” szövegrész helyébe az „előállítás, valamint elővezetés” szöveg

lép.

143. §  Hatályát veszti a  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény
a) 169/A. alcíme,
b) 169/C. alcíme.

38. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 
2012. évi CLXVI. törvény módosítása

144. §  A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012.  évi 
CLXVI. törvény 1. §-a a következő n) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„n) kritikus munkakör: az  üzemeltető által azonosított azon munkakör, amelynek ellátásával biztosított 
a létfontosságú rendszerelem üzemfolytonos működése.”

145. § (1) A  létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012.  évi 
CLXVI. törvény 5. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
[A kormányrendeletben erre kijelölt szerv (a továbbiakban: nyilvántartó hatóság) nyilvántartja és kezeli]
„h) a kritikus munkakörben foglalkoztatott személy természetes személyazonosító adatait.”

 (2) A  létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012.  évi 
CLXVI. törvény 5. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdésben meghatározott adatok kezelésének célja]
„d) a kritikus munkakörben foglalkoztatott személy státusza igazolásának biztosítása.”

 (3) A  létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012.  évi 
CLXVI. törvény 5. § (4) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(A nyilvántartó hatóság a nyilvántartásból adatot a következők szerint továbbíthat:)
„l) polgári védelmi kötelezettség megállapítása esetén a  helyi önkormányzat polgármesterének a  kritikus 
munkakörben foglalkoztatott személy státuszának igazolása céljából.”
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146. §  A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012.  évi 
CLXVI. törvény a következő 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A.  § Felhatalmazást kap a  katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg 
a biztonsági összekötő személy rendszeres szakmai képzésére, továbbképzésére vonatkozó szabályokat.”

147. §  A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012.  évi 
CLXVI. törvény 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

39. A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, 
továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal 
összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény módosítása

148. §  A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes 
rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 
2012. évi CLXXXI. törvény 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a  magyar megjelölés a  7.  § (1)  bekezdése, illetve a  8.  § (1)  bekezdés a) és d)  pontja, valamint 
az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 32. cikk (1) bekezdés d) és e) pontja szerinti figyelmeztető 
jelzést érinti, a  figyelmeztető jelzésre az  NS.CP nem jelez találatot a  lekérdezést végző hatóság felé. Ha 
a  figyelmeztető jelzés egy személy kiadatási vagy átadási célú letartóztatására irányul, az  NS.CP alternatív 
intézkedésként a személy lakó- vagy tartózkodási helyének megállapítását jeleníti meg a lekérdezést végző hatóság 
felé. Az  (EU)  2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 36.  cikk (1)  bekezdése alapján kiadott, kikérdezési 
célú figyelmeztető jelzés helyett, külön megjelölés csatolása nélkül az  NS.CP automatikusan rejtett ellenőrzést 
jelenít meg a  hozzáférésre jogosult hatóságok felé. A  SIRENE Iroda minden esetben hozzáfér az  eredeti 
figyelmeztető jelzéshez.”

40. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

149. §  A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
a) 131. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „az öregségi nyugdíj jogszabályban meghatározott mindenkori 

legkisebb összegét (a  továbbiakban: nyugdíjminimum)” szövegrész helyébe az  „a szociális vetítési alap 
összegét” szöveg,

b) 131.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében a „nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap” 
szöveg

lép.

41. A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 
2013. évi LXXXVIII. törvény módosítása

150. §  A körözési nyilvántartási rendszerről és a  személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013.  évi 
LXXXVIII. törvény 4. § (7) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A körözött dolgok nyilvántartásában található adatokat a nyilvántartó)
„c) közokiratok tekintetében
ca) a büntetőeljárásban körözött közokirat esetén a bűncselekmény büntethetőségének, a szabálysértési eljárásban 
körözött közokirat esetén a szabálysértés büntethetőségének elévülési idejéig,
cb) a nem büntetőeljárásban vagy szabálysértési eljárásban körözött közokirat esetén a  közokirat érvényességi 
idejének lejártáig, vagy ha a közokiratnak nincs érvényességi ideje, illetve az bármely okból nem állapítható meg, 
a körözés elrendelésétől számított 5 évig,”
(kezeli.)

151. §  A körözési nyilvántartási rendszerről és a  személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013.  évi 
LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a rendészetért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg)
„c) – az  államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – a  körözési eljárásban elrendelt elővezetés 
végrehajtásával felmerült, az  Rtv. alapján igazolt költség megtérítésének szabályait, ide nem értve az  elővezetés 
költsége megállapítására vonatkozó szabályokat,”
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42. A támogatott döntéshozatalról szóló 2013. évi CLV. törvény módosítása

152. §  A támogatott döntéshozatalról szóló 2013.  évi CLV.  törvény 7.  § (8)  bekezdésében az  „az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg lép.

43. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

153. §  A hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013.  évi CCXXXVII.  törvény 217.  § (1c)  bekezdésében 
a „mindenkori öregségi nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap összegének” szöveg lép.

44. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosítása

154. §  A büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 
2013. évi CCXL. törvény
a) 86. § (5) bekezdésében az „Az elővezetés költségének” szövegrész helyébe az „Az elővezetés – a Rendőrségről 

szóló törvény alapján a foganatosító szerv által igazolt – költségének” szöveg,
b) 434. § (5) bekezdésében a „szabályait.” szövegrész helyébe a „szabályait, ide nem értve az elővezetés költsége 

mértékének megállapítását.” szöveg
lép.

45. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény módosítása

155. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 1. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A  124/A.  alcím rendelkezéseit az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervvel szerződéses 
jogviszonyban álló szerződéses határvadászra is alkalmazni kell.”

156. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 2. §-a a következő 24a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„24a. szerződéses határvadász: az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tisztesi rendfokozati 
állománycsoportba tartozó személyi állományának tagja, aki három  éves határozott időre szóló szerződésben 
vállalja a  Rendőrségről szóló 1994.  évi XXXIV.  törvény 1.  § (2)  bekezdés 10., 11. és 13.  pontjában meghatározott 
feladatokhoz kapcsolódó rendvédelmi feladatok (a továbbiakban együtt: határvadász feladat) ellátását;”

157. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 42. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  hivatásos állományba jelentkező életvitelét a  hivatásos állományba vétel előtt, a  rendvédelmi oktatási 
intézmény tanulója, valamint a rendvédelmi tisztjelölt életvitelét a tanulói, valamint a hallgatói jogviszony létesítése 
előtt, továbbá a  hivatásos állomány tagja, a  tanuló, valamint a  rendvédelmi tisztjelölt életvitelét a  miniszter által 
meghatározott gyakorisággal, de legfeljebb  évente egy alkalommal a  jogviszony fennállása alatt ellenőrizni kell. 
A  szolgálati viszony fennállása alatt a  kifogástalan életvitel soron kívüli ellenőrzésére akkor kell intézkedni, ha 
a  kifogástalan életvitel ellenőrzésének kezdeményezésére jogosult tudomására jutott adatokból a  kifogásolható 
életvitelre alapos okkal lehet következtetni.”

158. § (1) A  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 43. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az elvégzett vizsgálat eredménye alapján azt, hogy a  kifogásolható életvitelt megalapozó, a  42.  § (4)  bekezdésében 
meghatározott feltételek fennállnak-e,]
„b) a tanuló esetében a rendvédelmi oktatási intézmény vezetője,”
[állapítja meg.]
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 (2) A  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 43. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[Az elvégzett vizsgálat eredménye alapján azt, hogy a  kifogásolható életvitelt megalapozó, a  42.  § (4)  bekezdésében 
meghatározott feltételek fennállnak-e,]
„d) a rendvédelmi tisztjelölt esetében a vele rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyt létesítő rendvédelmi szerv országos 
parancsnoka”
[állapítja meg.]

 (3) A  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 43. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A kifogástalan életvitelt ellenőrző szervet a kifogástalan életvitel ellenőrzését kezdeményező rendvédelmi szerv 
az erről szóló döntés meghozatalától számított nyolc napon belül tájékoztatja arról, hogy a jelentkezővel létesült-e 
szolgálati viszony, tanulói jogviszony vagy rendvédelmi tisztjelölti jogviszony. A  keletkezett iratokat, adatokat 
– a kifogástalan életvitel ellenőrzését elrendelő és befejező határozatot kivéve – meg kell semmisíteni, ha
a) nem létesül szolgálati viszony, tanulói jogviszony vagy rendvédelmi tisztjelölti jogviszony, az  erről szóló 
tájékoztatás kézhezvételétől számított nyolc napon belül, vagy
b) a szolgálati viszony, tanulói jogviszony vagy rendvédelmi tisztjelölti jogviszony fennállása alatti ellenőrzés 
kifogásolható életvitelt nem állapít meg, az ellenőrzés befejezésétől számított nyolc napon belül.”

159. § (1) A  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 71. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A szolgálati beosztáshoz nem tartozó feladatkörrel való megbízás nem esik a (2) bekezdés szerinti időkorlátozás 
alá. A hivatásos állomány tagja az (5) bekezdés szerinti díjazásra akkor jogosult, ha az (1) bekezdés c) pontja szerinti 
többletfeladat ellátásával jelentős többletmunkát végez és a szolgálati beosztáshoz nem tartozó feladatkörrel való 
megbízás nem eseti jellegű.”

 (2) A  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 71. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Ha a  hivatásos állomány tagja a  megbízást az  eredeti szolgálati beosztásának ellátása mellett végzi, 
a többletszolgálatért a rendvédelmi illetményalap 50–200%-áig terjedő mértékű díjazásra jogosult.
(6) A (4) bekezdés szerinti illetmény és az (5) bekezdés szerinti díjazás az egybefüggően harminc napot meghaladó 
megbízás esetén visszamenőleg, a megbízás első napjától jár.
(7) E  § alkalmazásában tartósan akadályozott személy az, aki keresőképtelenség, átrendelés, szolgálati feladatra 
vezénylés miatt, vagy más okból – ide nem értve a  143–146.  §, a  289/O. és 289/P.  § szerinti szabadság miatti 
helyettesítést – harminc napnál hosszabb ideje nem tudja ellátni a  szolgálati beosztását vagy abból adódó 
feladatait, vagy előre láthatóan harminc napnál hosszabb ideig nem fogja azt ellátni.”

160. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 82. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A törvény erejénél fogva szűnik meg a hivatásos állomány tagjának a szolgálati viszonya ha)
„g) a foglalkozás végzéséhez szükséges engedély visszavonásra kerül.”

161. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 96. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„96. § A hivatásos állomány tagja, valamint
a) az állományilletékes parancsnok,
b) az állományilletékes parancsnok és a  rendvédelmi szerv másik szervezeti egységének munkáltatói jogkört 
gyakorló elöljárója, vagy
c) az állományilletékes parancsnok és a  kormányzati szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti, egészségügyi 
szolgálati vagy igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszony létrehozására feljogosított munkáltatói szerv vezetője
megállapodhatnak a  hivatásos állomány tagjának kormányzati szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti, 
egészségügyi, igazságügyi alkalmazotti vagy szolgálati jogviszonyba, rendvédelmi igazgatási szolgálati 
jogviszonyba történő áthelyezésében.”

162. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 101. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szolgálati viszony keretében a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró köteles)
„a) a hivatásos állomány tagjának a szolgálati beosztásából eredő feladatait, valamint a szolgálati beosztáshoz nem 
tartozó, a  végzettsége, képzettsége alapján részére a  szervezeti egység feladatkörén belül meghatározott 
feladatokat a munkaköri leírásban rögzíteni, őt a szolgálati viszonyra vonatkozó szabályok és az egyéb jogszabályok 
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szerint foglalkoztatni, részére az  egészséges és biztonságos szolgálatteljesítés feltételeit biztosítani, annak 
követelményeiről őt tájékoztatni,”

163. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 102. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hivatásos állomány tagja a szolgálat ellátásával összefüggésben köteles)
„b) a szolgálati beosztásából eredő, valamint – a rendes szolgálatteljesítési idején belül külön ellentételezés nélkül – 
a szolgálati beosztásához nem tartozó, a végzettsége, képzettsége alapján részére a foglalkoztató szervezeti egység 
feladatkörén belül meghatározott szolgálati feladatait a törvényes előírásoknak, a parancsoknak és intézkedéseknek 
megfelelően – szükség esetén a veszély vállalásával –, az elvárható szakértelemmel és gondossággal, pártatlanul és 
igazságosan végrehajtani,”

164. § (1) A  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 107. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Az egészségi, pszichológiai vagy fizikai alkalmasság megállapítására irányuló vizsgálat során keletkezett adat 
kezelésének célja)
„e) adatelemzéshez és statisztikai lekérdezésekhez szükséges adatszolgáltatás biztosítása.”

 (2) A  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 107. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  hivatásos állomány tagja jogosult az  egészségi vagy pszichológiai állapotára vonatkozó vizsgálat teljes 
dokumentációját megismerni, és kérelmére annak másolatát a  természetes személyeknek a  személyes adatok 
kezelése tekintetében történő védelméről és az  ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a  95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-i (EU)  2016/679 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 15. cikk (3) bekezdésében foglaltak 
szerint rendelkezésére kell bocsátani.”

165. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 63. alcíme a következő 107/A. §-sal egészül ki:
„107/A. § (1) Az egészségi, pszichológiai és fizikai alkalmasságvizsgálati rendszert informatikai rendszer támogatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti informatikai rendszer működtetéséért a rendészetért felelős miniszter felel.
(3) A  rendészetért felelős miniszter és az  Országgyűlés elnöke a  munkáltatói jogainak gyakorlása, valamint 
munkáltatói intézkedés megtétele céljából az (1) bekezdés szerinti informatikai rendszerhez hozzáférni jogosult.
(4) Az  (1)  bekezdés szerinti informatikai rendszerben az  egészségi, pszichológiai és fizikai alkalmasságvizsgálatok 
eredményét a  hivatásos állomány tagját foglalkoztató rendvédelmi szerv – a  107.  § (1)  bekezdés szerinti célból  – 
tartja nyilván, és azokat harmadik személynek kizárólag az érintett írásbeli hozzájárulásával adhatja át.”

166. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény a következő 135/A. §-sal egészül ki:
„135/A.  § (1) A  135.  § (1)  bekezdésétől eltérően tizenkét órát meghaladó, de tizenhat óránál nem hosszabb napi 
szolgálatteljesítési idő határozható meg
a) a folyamatos szolgálatteljesítést igénylő, folyamatos beavatkozási vagy intézkedési feladatok ellátására 
rendszeresített, továbbá a részben vagy egészben készenléti jellegű szolgálati beosztásokban,
b) azokban a  szolgálati beosztásokban, amelyeket olyan feladatokra rendszeresítettek, ahol a  szolgálatteljesítési 
feladat ellátása időszakonként eltérő létszámot igényelhet, továbbá ahol a  szolgálati feladatok rendes 
szolgálatteljesítés keretében történő ellátása előreláthatóan a  hét bármely napján, annak bármely időpontjában 
szükségessé válhat.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgálatszervezés esetén a 134. § (1) bekezdésétől eltérően a heti szolgálatteljesítési idő 
meghaladhatja a  heti negyven órát, de az  alkalmazott szolgálati idő keretben heti átlagban a  48 órát nem 
haladhatja meg.”

167. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 140. §-a a következő (6)–(24) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  hivatásos állomány tagja – a  (7)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  139.  §-ban meghatározott túlszolgálat 
időtartamán kívül eső időszakban önkéntes elhatározása alapján, a  képzettségének, végzettségének, elméleti és 
gyakorlati felkészültségének megfelelő túlszolgálatot vállalhat (a  továbbiakban: önként vállalt túlszolgálat). 
Az  önként vállalt túlszolgálat időtartama alatt a  hivatásos állomány tagjának az  e  törvényből eredő 
szolgálatteljesítési kötelezettsége fennáll.
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(7) A rendvédelmi szerv vezetője és helyettesei, valamint a szervezeti egység vezetője és helyettesei önként vállalt 
túlszolgálatot nem vállalhatnak.
(8) Az  önként vállalt túlszolgálat  éves mértéke legfeljebb 150 óra, amelybe nem számít bele a  139.  §  
(2)–(4) bekezdése szerinti időtartam.
(9) Az  önként vállalt túlszolgálat ellentételezéseként – a  140.  § (3)  bekezdésétől eltérően – a  hivatásos állomány 
tagját díjazás illeti meg. Díjazásként az  önként vállalt túlszolgálat időtartamára a  kinevezés szerinti szolgálati 
beosztási illetmény alapulvételével számított távolléti díj 150%-a, pihenőnapon, munkaszüneti napon, illetve 
húsvét- vagy pünkösdvasárnapon teljesített önként vállalt túlszolgálat esetén a  távolléti díj 200%-a jár, amelyet 
a túlszolgálat pénzbeli ellentételezésre vonatkozó, a miniszter rendeletében meghatározott rendben kell kifizetni.
(10) A  hivatásos állomány tagja önként vállalt túlszolgálat vállalására nem kényszeríthető, jogos érdeke ezzel 
összefüggésben nem csorbítható, érdekérvényesítési lehetősége nem korlátozható.
(11) Az önként vállalt túlszolgálatról az állományilletékes parancsnok és a hivatásos állomány tagja megállapodást 
köt. A megállapodás megkötését a hivatásos állomány tagja kezdeményezheti.
(12) A  megállapodás a  rendvédelmi szerven belül bármely más állományilletékes parancsnokkal is megköthető, 
az  ilyen megállapodásról a  munkáltatói jogkört gyakorló állományilletékes parancsnokot írásban tájékoztatni 
szükséges. A  ténylegesen teljesítendő önként vállalt túlszolgálathoz a  hivatásos állomány tagja szolgálati 
elöljárójának előzetes hozzájárulására a  (21) és (22)  bekezdést alkalmazni kell. Az  önként vállalt túlszolgálat során 
az  eredeti szolgálati beosztásba nem tartozó szolgálati feladatok ellátása nem minősül a  szolgálati beosztás 
módosításának, valamint helyettesítésre megbízásnak.
(13) Az  önként vállalt túlszolgálatra irányuló megállapodást írásba kell foglalni, és annak egy példányát 
–  amennyiben a  munkáltatói jogkört gyakorló állományilletékes parancsnokkal kerül sor a  megállapodás 
megkötésére – a személyügyi anyaggyűjtőben kell helyezni. A megállapodást
a) határozatlan időre vagy
b) határozott időre, legalább a hivatásos állomány tagjára irányadó szolgálatteljesítési időkeret tartamára
lehet megkötni.
(14) Az önként vállalt túlszolgálatra irányuló megállapodásban
a) meg kell határozni egész órában kifejezve a hivatásos állomány tagja által önként vállalt túlszolgálat mértékét, és 
ezen belül az előre tervezetten beosztható és – amennyiben az annak elrendelésére alapot adó ok bekövetkezik – 
előre nem tervezett rendkívüli szolgálatteljesítésre igénybe vehető önként vállalt túlszolgálat időtartamát,
b) meg kell határozni az önként vállalt túlszolgálatért járó díjazást.
(15) Az önként vállalt túlszolgálatra irányuló megállapodást a hivatásos állomány tagja a tárgyév június 30. napjával, 
valamint a tárgyév december 31. napjával, illetve szolgálati időkeret alkalmazása esetén az időkeret utolsó napjával 
mondhatja fel.
(16) A  hivatásos állomány tagja a  (15)  bekezdéstől eltérő időpontban is felmondhatja a  megállapodást, ha  annak 
teljesítése – a  megkötését követően bekövetkezett, illetve ismertté vált – személyi, családi vagy egyéb 
körülményeire tekintettel rá nézve aránytalan sérelemmel járna.
(17) Az  állományilletékes parancsnok az  önként vállalt túlszolgálatról nyilvántartást vezet, amely havonkénti 
bontásban tartalmazza:
a) a hivatásos állomány azon tagjának nevét, rendfokozatát, születési helyét, születési idejét, anyja születési nevét és 
az adóazonosító jelét, akivel önként vállalt túlszolgálatról megállapodást kötött,
b) az a) pont szerinti foglalkoztatott által vállalt túlszolgálat órakeretét,
c) a ténylegesen elrendelt szolgálatteljesítési időt.
(18) Az  állományilletékes parancsnok az  önként vállalt túlszolgálatra szóló megállapodásról és a  ténylegesen 
teljesített önként vállat túlszolgálatról tájékoztatást ad a hivatásos állomány tagját foglalkoztató rendvédelmi szerv 
alapellátó orvosa részére.
(19) Az alapellátó orvos vezetője az önként vállalt túlszolgálatot
a) a hivatásos állomány egészségi állapotában, különösen teherbírásában vagy egyéb, szolgálatteljesítési 
képességét érintő személyi körülményében beállt változásra tekintettel, vagy
b) az ellátottak biztonságával összefüggő okok alapján
korlátozhatja vagy megtilthatja.
(20) A  rendvédelmi szerv vezetője a  tárgyévet követő január 31-ig statisztikai célú tájékoztatást ad a  miniszter 
részére a tárgyévben:
a) az önként vállalt túlszolgálatra irányuló megkötött megállapodások számáról,
b) a megállapodások alapján ténylegesen teljesített önként vállalt túlszolgálat mértékéről,
c) a (19) bekezdés alapján elrendelt korlátozások, illetve tiltások számáról és azok okáról.
(21) Az  önként vállalt túlszolgálat keretében történő szolgálatteljesítésre elsősorban az  eredeti szolgálati helyen 
kerül sor. Ha a szolgálatteljesítésre az eredeti szolgálati helytől eltérő szolgálati helyen vagy a (12) bekezdés szerint 
a  rendvédelmi szerven belül bármely más állományilletékes parancsnokkal kötött megállapodás alapján kerül sor, 
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az  önként vállalt túlszolgálathoz a  hivatásos állomány tagja szolgálati elöljárójának előzetes hozzájárulása 
szükséges. A hozzájárulás megtagadása miatt a hivatásos állomány tagja kártérítési igényt nem támaszthat.
(22) Ha az  előzetes hozzájárulás megadását követően az  eredeti szolgálati helyen a  139.  § szerinti túlszolgálat 
elrendelése szükséges, az  önként vállalt túlszolgálat nem teljesíthető, amelyről a  hivatásos állomány tagját és 
az önként vállalt túlszolgálattal érintett szervezeti egységet az állományilletékes parancsnok soron kívül tájékoztatja.
(23) Az önként vállalt túlszolgálat időtartama alatt a hivatásos állomány tagjának
a) szolgálatteljesítési helye azon szervezeti egység székhelye (telephelye) szerinti közigazgatási terület, amely 
az önként vállalt túlszolgálat keretében foglalkoztatja,
b) szolgálati elöljárója az a) pont szerinti szervezeti egység szolgálati elöljárója azzal, hogy a túlszolgálat keretében 
ellátandó feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó munkáltatói intézkedések kivételével a  munkáltatói jogkör 
gyakorlójának személye változatlan.
(24) Az önként vállalt túlszolgálat vállalásának és elszámolásának rendjét a miniszter rendeletben állapítja meg.”

168. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény a következő 145/A. és 145/B. §-sal egészül ki:
„145/A.  § A hivatásos állományba tartozó nagyszülő unokája születése esetén öt munkanap – ikergyermekek 
esetében hét munkanap – pótszabadság igénybevételére jogosult, amelyet legkésőbb a születést követő második 
hónap végéig, a kérésének megfelelő időpontban kell kiadni.
145/B.  § A hivatásos állomány tagja részére első házassága megkötése alkalmából legkésőbb a  házasságkötést 
követő második hónap végéig öt munkanap pótszabadság jár.”

169. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 148. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés c) vagy d) pontja, illetve (2) bekezdés alapján gyermekápolás céljából igényelt egészségügyi 
szabadság tekintetében előzményként a  gyermek előző születésnapjától a  gyermek következő születésnapjáig 
e jogcímen egészségügyi szabadságon töltött napokat kell figyelembe venni.”

170. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 157. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„157.  § (1) A  hivatásos pótlék a  hivatásos állomány esküjében vállalt többletkötelezettségek és a  szolgálati 
beosztással járó többlet-igénybevétel és -terhelés ellentételezését szolgálja. Mértékét a  miniszter a  rendvédelmi 
illetményalap 50–1070%-a közötti értékben állapítja meg.
(2) A hivatásos pótlék mértékének megállapításánál
a) a szolgálatellátás sajátosságaiból adódó valóságos és rendszeresen felmerülő – az  életet, testi épséget, 
egészséget fenyegető – kockázatot,
b) a fegyverrel való szolgálatteljesítés, fegyverhasználattal vagy annak lehetőségével járó helyzetek gyakoriságát,
c) a szolgálatteljesítés külső körülményeit,
d) a szolgálat ellátásához kapcsolódó belső körülmények, rezsimszabályok szigorúságát, kötöttségét, valamint
e) a szakmai irányításból adódó többletfelelősséget, magasabb szakmai követelményeket
kell figyelembe venni.”

171. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 237. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az állományilletékes parancsnok a kár felfedezése után intézkedni köteles a kár összegének és a károkozásban 
érintett személyének megállapítására. A  kár összegének és a  károkozásban érintett személyének megállapítását 
követő tizenöt napon belül az  állományilletékes parancsnok megindítja a  kártérítési eljárást (a  továbbiakban: 
a kártérítési eljárás megindítása). Ha a károkozó magatartás miatt fegyelmi eljárás indult, a kárfelelősség vétkességi 
alapú megállapításával meg kell várni a  fegyelmi eljárás jogerős befejezését, kivéve, ha a  fegyelmi eljárás alá vont 
a károkozás tekintetében a vétkességét az eljárás alá vonti meghallgatása során elismerte.”

172. § (1) A  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 240. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az állományilletékes parancsnok a kártérítést
a) a kártérítési eljárás alá vont indokolással ellátott kérelmére a méltánylást érdemlő személyi körülmények esetén 
mérsékelheti,
b) a kártérítésre kötelezett indokolással ellátott kérelmére utólag mérsékelheti, ha a  kártérítésre kötelezett 
körülményeiben olyan változás következett be, amely a kártérítés méltányos csökkentését teszi indokolttá.”
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 (2) A  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 240. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A kérelem az  (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben legkésőbb a kártérítésre kötelező határozattal szemben 
nyitva álló jogorvoslati határidő lejártáig terjeszthető elő. Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben a  kártérítési 
határozat végrehajtását vagy önkéntes teljesítését követően kérelem nem terjeszthető elő.”

173. § (1) A  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 255. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kártérítési igényt az igénybejelentés beérkezésétől számított hatvan napon belül, a 253. §-ban, vagy a 254. § 
(2)  bekezdésében meghatározott szervnek kell elbírálnia, és a  döntést a  károsulttal indokolt határozatban kell 
közölnie. A kártérítési igényt elbíráló határozattal szemben a károsult bírósághoz fordulhat.”

 (2) A  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 255. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a kártérítési igény elbírálása olyan előzetes kérdéstől függ, amelynek tárgyában közigazgatási vagy polgári 
per, illetve szolgálati panasz elbírálására irányuló eljárás van folyamatban, a  kártérítési eljárás ennek az  eljárásnak 
a  jogerős befejezéséig, vagy ha a  perben felülvizsgálati eljárást kezdeményeztek, e  felülvizsgálati eljárás 
befejezéséig felfüggeszthető. Ha az előzetes kérdés tárgyában büntetőeljárás van folyamatban, a kártérítési eljárás 
ennek a  bíróság jogerős ügydöntő határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő 
befejezéséig, valamint az  ügyészségnek vagy a  nyomozó hatóságnak a  feltételes ügyészi felfüggesztés vagy 
közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztésről szóló, illetve  további jogorvoslattal nem támadható eljárást 
megszüntető határozatának meghozataláig felfüggeszthető.”

 (3) A  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 255. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az (1) bekezdésben megállapított határidőbe a felfüggesztés időtartama nem számít be.”

174. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 284. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyra nem alkalmazható a  15.  §, az  52–72.  §, a  78. és 79.  §, a  86–95.  §, 
a 96–98. §, a 111–133. §, a 154–167. §, valamint a 169–178. §.”

175. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 287. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Távolléti díj fejében a  rendvédelmi tisztjelölt részére az  alapilletmény, a  tanulmányi díj, valamint 
az illetménypótlék együttes összegének távollét idejére számított időarányos átlaga jár.”

176. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 288/E. § (6) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A törvény erejénél fogva szűnik meg a rendvédelmi alkalmazott igazgatási jogviszonya, ha)
„e) a foglalkozás végzéséhez szükséges engedély visszavonásra kerül.”

177. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 288/I. § (5) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Végkielégítésre nem jogosult a rendvédelmi alkalmazott, ha)
„c) a felmentésére a  kifogástalan életvitel követelményének való meg nem felelése vagy nemzetbiztonsági 
szempontból való alkalmatlansága miatt került sor.”

178. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 289. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  fizetési fokozatokhoz tartozó illetmény 12.  mellékletben meghatározott felső határának változása esetén 
a rendvédelmi alkalmazott alapilletményét – a 362/H. § d) pontja alapján megállapított illetményének változatlanul 
hagyása mellett – legfeljebb a felső határig lehet emelni, az emelés mértékével a korrekciós díjat csökkenteni kell.”

179. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 289/L. §-a a következő (10)–(28) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A  rendvédelmi alkalmazott – a  (11)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  (2)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti 
munkaidőn túl önkéntes elhatározása alapján, a  képzettségének, végzettségének, elméleti és gyakorlati 
felkészültségének megfelelő  további túlmunkát vállalhat (a  továbbiakban: önként vállalt túlmunka). Az  önként 
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vállalt túlmunka csak az  e  törvényben meghatározott túlmunkán kívül rendelhető el és időtartama alatt 
a rendvédelmi alkalmazott az e törvényből eredő munkavégzési kötelezettsége fennáll.
(11) A szervezeti egység vezetője és helyettesei önként vállalt túlmunkát nem vállalhatnak.
(12) Az önként vállalt túlmunka éves mértéke legfeljebb 150 óra, amelybe nem számít bele a (8) bekezdés szerinti 
időtartam.
(13) Az  önként vállalt túlmunka ellentételezéseként – a  289/N.  § (1)–(2)  bekezdésétől eltérően – a  rendvédelmi 
alkalmazottat díjazás illeti meg. Díjazásként az  önként vállalt túlmunka időtartamára a  távolléti díj 150%-a, 
pihenőnapon, munkaszüneti napon, illetve húsvét- vagy pünkösdvasárnapon teljesített önként vállalt túlmunka 
esetén a távolléti díj 200%-a jár, amelyet a túlmunka pénzbeli ellentételezésre vonatkozó, a miniszter rendeletében 
meghatározott rendben kell kifizetni.
(14) A  rendvédelmi alkalmazott önként vállalt túlmunka vállalására nem kényszeríthető, jogos érdeke ezzel 
összefüggésben nem csorbítható, érdekérvényesítési lehetősége nem korlátozható.
(15) Az  önként vállalt túlmunkáról a  rendvédelmi szerv és a  rendvédelmi alkalmazott megállapodást köt. 
A megállapodás megkötését a rendvédelmi alkalmazott kezdeményezi.
(16) A megállapodás a rendvédelmi szerven belül bármely más szervezeti egység vezetőjével is megköthető, az ilyen 
megállapodásról a munkáltatói jogkör gyakorlót írásban tájékoztatni szükséges. A ténylegesen teljesítendő önként 
vállalt túlmunkához a  rendvédelmi alkalmazott közvetlen vezetőjének előzetes hozzájárulására a  (25) és 
(26)  bekezdést alkalmazni kell. Az  önként vállalt túlmunka során az  eredeti munkakörbe nem tartozó feladatok 
ellátása nem minősül az igazgatási jogviszony módosításának.
(17) Az önként vállalt túlmunkára irányuló megállapodást írásba kell foglalni, és – amennyiben a munkáltatói jogkör 
gyakorlóval kerül sor a megállapodás megkötésére – a személyügyi anyaggyűjtőbe kell helyezni. A megállapodást
a) határozatlan időre vagy
b) határozott időre, legalább a rendvédelmi alkalmazottra irányadó munkaidőkeret tartamára
lehet megkötni.
(18) Az önként vállalt túlmunkára irányuló megállapodásban
a) meg kell határozni egész órában kifejezve a rendvédelmi alkalmazott által önként vállalt túlmunka mértékét, és 
ezen belül az előre tervezetten beosztható és – amennyiben az annak elrendelésére alapot adó ok bekövetkezik – 
előre nem tervezett rendkívüli túlmunkára igénybe vehető önként vállalt túlmunka időtartamát,
b) meg kell határozni az önként vállalt túlmunkáért járó díjazást.
(19) Az önként vállalt túlmunkára irányuló megállapodást a rendvédelmi alkalmazott a tárgyév június 30. napjával, 
valamint a  tárgyév december 31. napjával, illetve munkaidőkeret alkalmazása esetén az  időkeret utolsó napjával 
mondhatja fel.
(20) A  rendvédelmi alkalmazott a  (19)  bekezdéstől eltérő időpontban is felmondhatja a  megállapodást, ha  annak 
teljesítése – a  megkötését követően bekövetkezett, illetve ismertté vált – személyi, családi vagy egyéb 
körülményeire tekintettel rá nézve aránytalan sérelemmel járna.
(21) A rendvédelmi szerv az önként vállalt túlmunkáról nyilvántartást köteles vezetni, amely havonkénti bontásban 
tartalmazza:
a) azon rendvédelmi alkalmazott nevét, születési helyét, születési idejét, anyja születési nevét és az  adóazonosító 
jelét, akivel önként vállalt túlmunkáról megállapodást kötött,
b) az a) pont szerinti foglalkoztatott által vállalt túlmunka órakeretét,
c) a vállalt órakeret terhére ténylegesen elrendelt rendkívüli munkavégzés időtartamát.
(22) A  rendvédelmi szerv az  önként vállalt túlmunkáról szóló megállapodásról és a  ténylegesen elrendelt önként 
vállat túlmunkáról tájékoztatást ad a  rendvédelmi alkalmazottat foglalkoztató szervezeti egység egészségügyi 
szolgálata részére.
(23) Az egészségügyi szolgálat vezetője az önként vállalt túlmunkát
a) a rendvédelmi alkalmazott egészségi állapotában, különösen teherbírásában vagy egyéb, szolgálatteljesítési 
képességét érintő személyi körülményében beállt változásra tekintettel vagy
b) az ellátottak biztonságával összefüggő okok alapján
korlátozhatja vagy megtilthatja.
(24) A  rendvédelmi szerv vezetője a  tárgyévet követő  év január 31-ig statisztikai célú tájékoztatást ad a  miniszter 
részére a tárgyévben:
a) az önként vállalt túlmunkára irányuló megkötött megállapodások számáról,
b) a megállapodások alapján ténylegesen elrendelt önként vállalt túlmunka mértékéről,
c) a (23) bekezdés alapján elrendelt korlátozások, illetve tiltások számáról és azok okáról.
(25) Az  önként vállalt túlmunka keretében történő munkavégzésre elsősorban az  eredeti szervezeti egységnél 
kerül sor. Ha a munkavégzésre az eredeti munkavégzési helytől eltérő munkavégzési helyen vagy a  (15) bekezdés 
szerint a rendvédelmi szerven belül bármely más szervezeti egység vezetőjével kötött megállapodás alapján kerül 
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sor, az  önként vállalt túlmunkához a  rendvédelmi alkalmazott közvetlen vezetőjének előzetes hozzájárulása 
szükséges. A hozzájárulás megtagadása miatt a rendvédelmi alkalmazott kártérítési igényt nem támaszthat.
(26) Ha az előzetes hozzájárulás megadását követően az eredeti szervezeti egységnél a (2) bekezdés a) és b) pontja 
szerinti munkaidőn túl túlmunka elrendelése szükséges, az  önként vállalt túlmunka nem teljesíthető, amelyről 
a  rendvédelmi alkalmazott és az  önként vállalt túlmunkával érintett szervezeti egységet a  munkáltatói jogkör 
gyakorló soron kívül tájékoztatja.
(27) Az önként vállalt túlmunka időtartama alatt a rendvédelmi alkalmazott
a) munkavégzési helye azon szervezeti egység székhelye (telephelye) szerinti közigazgatási terület, amely az önként 
vállalt túlmunka keretében foglalkoztatja;
b) közvetlen vezetője az a) pont szerinti szervezeti egység vezetője azzal, hogy az önként vállalt túlmunka keretében 
ellátandó feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó munkáltatói intézkedések kivételével a  munkáltatói jogkör 
gyakorlójának személye változatlan.
(28) Az önként vállalt túlmunka vállalásának és elszámolásának rendjét a miniszter rendeletben állapítja meg.”

180. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény a következő alcímmel egészül ki:
„124/A. A szerződéses határvadász jogviszonya
319/A.  § (1) Ezen  alcím hatálya a  szerződéses határvadászra (ezen  alcím alkalmazásában a  továbbiakban: 
határvadász) terjed ki.
(2) A  határvadászra e  törvénynek a  hivatásos állomány tagjára vonatkozó rendelkezéseit az  ezen  alcímben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni azzal, hogy
a) szolgálati viszonyon az ezen alcím szerinti szerződéses jogviszonyt,
b) hivatásos állomány tagján a határvadászt,
c) kinevezésen a jogviszonyt létesítő szerződés megkötését,
d) állományilletékes parancsnokon az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv azon szervezeti 
egységének vezetőjét, amely a jogviszonyt létesítő szerződést megkötötte,
e) szolgálati beosztáson a határvadász beosztást,
f ) szolgálati elöljárón a határvadásszal szemben parancs, intézkedés kiadására vagy munkáltatói jogkör gyakorlására 
jogosult, hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személyt,
g) szolgálati jogviszonyra vonatkozó szabályon a szerződéses jogviszonyra vonatkozó szabályt
kell érteni.
(3) A  határvadászra a  13.  § (1)  bekezdése, a  13.  § (3)–(7)  bekezdése, a  15.  §, a  16.  § (2)  bekezdése, a  32–33.  §, 
a 36–40. §, a 44–82. §, a 83–100. §, a 106–107. §, a 111–131. §, a 133. §, a 142–143. §, a 147–148. §, a 153–153/A. §, 
a 154–162. §, a 166. §, a 171. § (1) bekezdés c)–d) pontja, a 171. § (1) bekezdés f )–h) pontja, a 171. § (2) bekezdése, 
a 172–174/A. §, a 175. § (2)–(7) bekezdése, a 177. §, a 177/A. §, a 179. § (1) bekezdés h) pontja, a 180. §, a 265–266. §, 
a 277–290. §, a 317/A–317/D. §, a 320–339. § nem alkalmazható.
(4) A  határvadászra a  82/A–82/K.  §-t azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  határvadász a  rendvédelmi 
egészségkárosodási keresetkiegészítésre és rendvédelmi egészségkárosodási járadékra kilenc  év szerződéses 
jogviszony után jogosult.
(5) A  határvadászra a  134.  § (1)  bekezdését azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy esetében a  heti 
szolgálatteljesítési idő meghaladhatja a heti negyven órát, de a heti szolgálatteljesítési idő négyhavi átlagban a heti 
48 órát nem haladhatja meg.
(6) A  határvadász esetében a  135.  § (1)  bekezdésétől eltérően – amennyiben a  folyamatos szolgálatteljesítéshez, 
a  helyszíni váltás biztosításához szükséges – a  napi szolgálatteljesítési idő meghaladhatja a  napi tizenkét órát, 
de a napi szolgálatteljesítési idő tizenhat óránál nem lehet hosszabb.
319/B. § (1) A szerződéses jogviszony az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv és a határvadász 
között létrejött különleges jogviszony a  határvadász feladat ellátása érdekében, amelyben mindkét felet a  sajátos 
rendvédelmi körülményeknek megfelelő, a  szerződéses jogviszonyra vonatkozó szabályban és más jogszabályban 
meghatározott kötelezettségek terhelik és jogosultságok illetik meg.
(2) A határvadász a szerződéses jogviszonyból fakadó kötelezettségeit − az általános rendőrségi feladatok ellátására 
létrehozott szerv rendeltetés szerinti feladatainak megvalósítása érdekében − egyes alapjogai korlátozásának 
elfogadásával teljesíti.
(3) Az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv a  határvadász részére a  (2)  bekezdés szerinti 
kötelezettségeihez igazodó, azok teljesítéséhez szükséges feltételeket, a törvényben és ezen alcímben megállapított 
díjazást, juttatásokat és kedvezményeket biztosítja.
319/C. § (1) Szerződéses jogviszony azzal az önként jelentkező, legalább alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező, 
cselekvőképes magyar állampolgárral létesíthető,
a) aki a tizennyolcadik életévét betöltötte, de az ötvenötödik életévét még nem töltötte be,
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b) aki vállalja, hogy az e törvény szerinti határvadász vizsgát sikeresen teljesíti,
c) aki elfogadja egyes alapvető jogainak e törvény szerinti korlátozását,
d) aki megfelel a  miniszter által meghatározott, a  határvadász beosztásnak megfelelő egészségi, pszichológiai és 
fizikai alkalmassági követelményeknek,
e) akinek életvitele nem kifogásolható, és aki írásban tudomásul veszi, hogy azt a szerződéses jogviszony létesítését 
megelőzően ellenőrizhetik,
f ) aki tudomásul veszi, hogy szolgálata törvényes ellátását tudta és beleegyezése nélkül – a  törvényben 
meghatározott esetekben és módon – az arra törvényben kijelölt szerv törvényben meghatározott megbízhatósági 
vizsgálattal ellenőrizheti,
g) aki tudomásul veszi és elfogadja a  szerződéses jogviszonyra vonatkozó szabályokban meghatározott 
kötelezettségeket, valamint
h) akinél nem állnak fenn a szerződéses jogviszony létesítését kizáró, a 41. § szerinti körülmények.
(2) A szerződéses jogviszony létesítésekor az (1) bekezdés szerinti alkalmassági feltételeket az érintett igazolja.
(3) A  kifogástalan életvitel-ellenőrzés – a  42. és 43.  § szerinti – szabályait a  határvadász esetében az  alábbi 
eltérésekkel kell alkalmazni:
a) a kifogástalan életvitel ellenőrzésére kizárólag a szerződéses jogviszony létesítését megelőzően kerülhet sor,
b) a kifogástalan életvitel ellenőrzését az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv vezetője által 
kijelölt személy (a továbbiakban: kezdeményező) kezdeményezi,
c) a kifogástalan életvitel-ellenőrzést az  arra felhatalmazott szerv a  kezdeményezéstől számított 10 napon belül 
lefolytatja,
d) a kifogástalan életvitel-ellenőrzés befejezésekor az  arra felhatalmazott szerv határozathozatal nélkül, kizárólag 
az  életvitel kifogásolhatóságát megalapozó körülmények fennállásáról vagy azok hiányáról tájékoztatja 
a kezdeményezőt,
e) a kifogástalan életvitel-ellenőrzés eredményétől függetlenül a  szerződéses jogviszony – az  állományilletékes 
parancsnok döntése alapján – létrehozható.
319/D.  § (1) A  jogviszony szerződéssel, hároméves határozott időtartamra jön létre (a  továbbiakban: szerződéses 
állományba vétel).
(2) A szerződéses jogviszonyba kinevezett határvadász esküt tesz, amelynek szövege a következő:
„Én ………………………… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom, szolgálati kötelezettségemet, ha 
kell, életem kockáztatásával is teljesítem; elöljáróim parancsainak engedelmeskedem, alárendeltjeimről legjobb 
tudásom szerint gondoskodom; Magyarország államhatárának védelme érdekében kötelezettségeimet betartom, 
hivatásomat, a magyar nemzet javára gyakorolom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint:) Isten engem úgy segéljen!”
(3) Ha a  határvadász az  eskü letételét megtagadja, a  szerződéses jogviszony létesítésére az  érvénytelenség 
szabályait kell alkalmazni.
(4) Az eskü letételéig a határvadász nem állítható szolgálatba.
(5) A szerződéses jogviszony létesítéséről szóló szerződésnek tartalmaznia kell a szerződéses jogviszonyra vonatkozó 
minden lényeges adatot, így különösen a  szerződéses jogviszony kezdetét, a  határvadász szolgálati és 
szolgálatteljesítési helyét, rendfokozatát, illetményét, ruházati ellátási normáját, szolgálatteljesítési időrendjét, 
továbbá a próbaidő tartamát és ha szükséges, a képzettségek megszerzésére kötelezést.
(6) Az (1) bekezdés szerinti szerződést, valamint a munkaköri leírást a határvadász részére legkésőbb a szolgálat első 
napján át kell adni egy példányban.
(7) A  munkáltatói jogkört gyakorló a  tájékoztatási kötelezettségét a  rendészetért felelős miniszter által kiadott 
rendeletben meghatározottak szerint teljesíti.
(8) A szerződéses jogviszony létesítésekor hat hónapos próbaidőt kell kikötni.
(9) A  határvadász a  próbaidő alatt a  jogszabályban meghatározott illetményre és a  szolgálat teljesítéséhez 
szükséges egyéb ellátásra jogosult.
(10) A próbaidő alatt a szerződéses jogviszonyt bármelyik fél indokolás nélkül, azonnali hatállyal megszüntetheti.
(11) A szerződéses jogviszony közös megegyezéssel meghosszabbítható, legfeljebb további hároméves időtartamra.
(12) Tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet idején a  meghosszabbított szerződéses jogviszony közös 
megegyezéssel a  hosszabbítást követően – legfeljebb a  tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet megszűnését 
követő harmadik év végéig – meghosszabbítható határozott időtartamra.
319/E.  § (1) A  határvadász szolgálati érdekből határvadász beosztásában való meghagyása mellett, beleegyezése 
nélkül az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv bármely szervezeti egységéhez és bármely 
helységbe határvadász feladat teljesítésére átrendelhető.
(2) A más helységbe való átrendelések együttes időtartama naptári évenként a négy hónapot nem haladhatja meg. 
A négy hónap leteltétől számított hat hónapon belül újabb átrendelésre nem kerülhet sor.
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(3) Méltánylást érdemlő személyi vagy családi érdekből, illetve a  határvadász kérelmére a  (2)  bekezdésben foglalt 
korlátozásoktól el lehet térni.
319/F. § (1) A szerződéses jogviszony megszűnik
a) a határvadász halálával,
b) a 10. § (2) bekezdésében meghatározott esetben, ha az érvénytelen jognyilatkozat alapján jött létre,
c) a határozott idő leteltével, ha annak meghosszabbítására nem került sor,
d) a határvadász hivatásos állományba vételével.
(2) A szerződéses jogviszony megszüntethető:
a) közös megegyezéssel,
b) lemondással,
c) a 319/D. § (1) bekezdése szerinti szerződés felbontásával,
d) azonnali hatályú lemondással,
e) azonnali hatállyal a próbaidő alatt.
(3) A (2) bekezdés c) pontja szerinti szerződés felbontásának esetei:
a) létszámcsökkentés vagy átszervezés,
b) a határvadász feladat megszűnése,
c) a beosztás betöltésére alkalmatlanná válás,
d) nem megfelelő szolgálatteljesítés,
e) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv által előírt képzési és ismeretmegújító 
vizsgakötelezettség nem teljesítése,
f ) az összeférhetetlenség megszüntetésének elmulasztása,
g) a 185. § (1) bekezdés h) pontja szerinti fenyítés kiszabása,
h) a szerződéses jogviszony létesítését kizáró, a 41. § (1) bekezdése szerinti körülmények beállta,
i) méltatlanná válás.
(4) A  szerződéses jogviszony az  állományilletékes parancsnok és a  határvadász közös megegyezésével bármikor 
megszüntethető. A megszüntetést bármelyik fél kezdeményezheti, és azt indokolni nem kell.
(5) A (4) bekezdés szerinti közös megegyezést írásba kell foglalni, amelyben rögzíteni kell a szerződéses jogviszony 
megszüntetésének napját, a  határvadásznak és az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnek 
a  szerződéses jogviszony megszüntetéséből eredő jogait és kötelezettségeit. A  jogokban és kötelezettségekben 
való megegyezés nem feltétele a szerződéses jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésének. A felek 
a megállapodástól csak közös akarattal térhetnek el.
(6) A határvadász a szerződéses jogviszonyáról – a hadiállapot vagy a szükségállapot idejét kivéve – lemondhat.
(7) A (6) bekezdés szerinti lemondás esetén a lemondási idő két hónap, de a felek ennél rövidebb időtartamban is 
megállapodhatnak, a  lemondási idő azonban nem terjedhet túl a  319/D.  § (1)  bekezdése szerinti szerződésben 
meghatározott határozott időtartamon.
(8) Aki a szerződéses jogviszonyáról lemondott, a lemondási idő elteltével elveszti a jogszabályban meghatározott, 
a  volt határvadász részére a  szolgálat alapján a  szerződéses jogviszony megszűnését követően is biztosított 
jogosultságokat.
(9) Ha a  szolgálati elöljárója részéről a  határvadászt a  törvényben meghatározott jogaiban vagy emberi 
méltóságában olyan súlyos sérelem érte, amely miatt szerződéses jogviszonyának fenntartása nem várható el tőle, 
az arra okot adó körülmény megjelölésével azonnali hatályú lemondással élhet.
(10) A  (9)  bekezdés szerinti azonnali hatályú lemondás esetén az  arra okot adó körülmény meglétét 
a határvadásznak kell bizonyítania. Az ok megalapozatlansága esetén a határvadász köteles a (7) bekezdés szerinti 
lemondási időre járó illetménynek megfelelő összeget az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott 
szervnek megtéríteni, és az esetlegesen felmerült kárért helytállni. Ha az azonnali hatályú lemondás oka és az azt 
megalapozó körülmények valósnak bizonyulnak, vagy a rendvédelmi szerv azt nem vitatja, az általános rendőrségi 
feladatok ellátására létrehozott szerv a határvadász részére a 319/D. § (1) bekezdése szerinti szerződésből hátralévő 
időtartamra járó alapilletményt köteles fizetni.
(11) A 319/D. § (1) bekezdése szerinti szerződés
a) (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti felbontása esetén, vagy
b) (3)  bekezdés c)  pontja szerinti felbontása esetén, ha az  alkalmatlanság nem a  határvadásznak felróható okból 
következett be,
az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv a  hátralévő időtartamra járó alapilletmény 50%-át 
köteles kifizetni a határvadász részére.
319/G.  § (1) A  határvadász a  határvadász feladatai ellátását akkor kezdheti meg, ha – az  általános rendőrségi 
feladatok ellátására létrehozott szerv által meghatározott határidőn, de legfeljebb a  szerződéses jogviszony 
létesítésétől számított kilencven napon belül – sikeres határvadász vizsgát tett
a) a törvényben részére meghatározott intézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazásával kapcsolatos elméleti 
ismeretekből, azok gyakorlati alkalmazásából,
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b) a szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényben, 
valamint a  Büntető Törvénykönyvről szóló törvényben – az  államhatár védelméhez, valamint a  hivatalos személy 
jogállásához kapcsolódóan – meghatározott rendelkezések ismeretéből,
c) a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott rendelkezések ismeretéből.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti vizsga elméleti és gyakorlati részből áll, amelyet a  határvadász a  rendészetért felelős 
miniszter által rendeletben meghatározott képzésen sajátít el. A  vizsga részletes tartalmi feltételeit, valamint 
a vizsgaszabályzatot a rendészetért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.
(3) Az  e  törvény szerinti képzés és vizsga helyett elfogadható szakirányú képesítések és képzettségek jegyzékét 
a rendészetért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.
(4) A határvadász az (1) bekezdésben meghatározott képzés elvégzését követően évente ismeretmegújító képzésen 
és vizsgán köteles részt venni, amelynek során a jogszabályi változásokból és azok gyakorlati alkalmazhatóságából, 
valamint a kényszerítő eszközök alkalmazásával kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretekből tesz vizsgát.
319/H.  § (1) A  határvadász az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv határvadász ezred 
kötelékében, a  319/D.  § (1)  bekezdése szerinti szerződés szerinti szervezeti egységnél szerződéses állományként, 
tisztesi rendfokozati jelzéssel teljesít szolgálatot.
(2) A határvadász rendfokozata
a) a szerződéses állományba vétel napjától egy évig határvadász őrvezető,
b) a második évtől határvadász tizedes,
c) a harmadik évtől határvadász szakaszvezető.
319/I. § (1) A határvadásznak meg kell felelnie a  rendészetért felelős miniszter által meghatározott, a határvadász 
beosztásának megfelelő egészségi, pszichológiai és fizikai alkalmassági követelményeknek.
(2) Az  alkalmassági feltételeket a  határvadász tudomására kell hozni, és az  alkalmasságot rendszeresen 
ellenőrizni kell.
(3) A  határvadász kizárólag olyan vizsgálatra kötelezhető, amelyet az  alkalmassági követelményeknek való 
megfelelés megállapítása érdekében jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz ír elő, és a  vizsgálatot 
végző orvos vagy pszichológus, illetve – a  fizikai alkalmasság vizsgálatakor – a  felmérést végző szakmailag 
indokoltnak tart.
(4) Ha a  határvadász az  előírt követelményeknek nem felel meg, határidő tűzésével az  adott vizsgálatot meg kell 
ismételni.
(5) Ha a  határvadász a  megismételt vizsgálaton sem felelt meg a  követelményeknek, a  319/F.  § (3)  bekezdés 
c) pontja szerint kell eljárni.
(6) Az  egészségi, pszichológiai vagy fizikai alkalmasság megállapítására irányuló vizsgálat során keletkezett adat 
kezelésének célja
a) az alkalmasság felmérése és a határvadász alkalmasságának minősítése,
b) a szerződéses jogviszony létesítéséhez, fenntartásához, megszüntetéséhez az egészségi, pszichológiai vagy fizikai 
alkalmassági feltételek fennállásának megállapítása.
(7) A (6) bekezdés alapján kezelhető adatnak minősül az alkalmasság felméréséhez és az alkalmassági minősítéshez 
felhasznált egészségi, pszichológiai és fizikai állapotra vonatkozó adat.
(8) A  (6)  bekezdésben meghatározott célból az  egészségi, pszichológiai vagy fizikai állapotra vonatkozó vizsgálati 
adatokat a  vizsgálatot végző orvos, pszichológus vagy sportszakember, továbbá e  szakemberekből álló bizottság 
kezeli, az kizárólag részükre továbbítható.
(9) A  határvadász jogosult az  egészségi vagy pszichológiai állapotára vonatkozó vizsgálat teljes dokumentációját 
megismerni, és kérelmére annak másolatát az  általános adatvédelmi rendelet 15.  cikk (3)  bekezdésében foglaltak 
szerint rendelkezésére kell bocsátani.
(10) Az  állományilletékes parancsnoknak és a  személyügyi szervnek az  alkalmasság minősítésére vonatkozó adat 
továbbítható.
(11) A  (8)  bekezdésben meghatározott adat a  szerződéses jogviszonnyal összefüggő jogvitában, valamint 
büntetőeljárásban az eljáró bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság részére továbbítható.
(12) A (6) bekezdésben meghatározott célból az egészségi, pszichológiai vagy fizikai állapotra vonatkozó vizsgálati 
adat és az egészségügyi adat a szerződéses jogviszony megszűnését követő tizedik év december 31-ig kezelhető. 
Ha  a  szerződéses jogviszony létesítésére nem kerül sor, a  szerződéses jogviszony létesítését célzó alkalmassági 
vizsgálat során az  egészségi, pszichológiai és fizikai állapotra vonatkozóan keletkezett vizsgálati adatot vagy 
egészségügyi adatot a vizsgálattól számított két éven belül meg kell semmisíteni.
(13) Ha az alkalmassági vizsgálatot végző a vizsgálat során kábítószer fogyasztására utaló körülményeket észlel, arról 
– kizárólag a  felmerült gyanú tényének közlésével – az  állományilletékes parancsnokot köteles értesíteni. 
Az  állományilletékes parancsnok az  így tudomására jutott egészségügyi adatot is jogosult kezelni. Az  adatokat 
törölni kell, ha az adatok átvételét követő kilencven napon belül fegyelmi vagy büntetőeljárás nem indul.
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319/J.  § (1) A  109.  §-t azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  munkavégzéssel járó egyéb jogviszony létesítése 
akkor lehetséges, ha az  nem ellentétes az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv feladataival, 
vagy nem veszélyezteti a  szolgálat kötelességszerű, pártatlan és befolyástól mentes ellátását, vagy az  általános 
rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tekintélyét.
(2) A határvadász a munkavégzéssel járó egyéb jogviszony létesítését az állományilletékes parancsnoknak köteles 
bejelenteni.
319/K. § (1) A határvadász évente az e szakasz szerinti alapszabadságra és pótszabadságra, továbbá a 144–146. § 
szerinti pótszabadságra jogosult.
(2) A határvadász e törvényben meghatározott feltételekkel szülési és illetmény nélküli szabadságot vehet igénybe.
(3) Az alap- és pótszabadság, valamint a szülési szabadság idejére távolléti díj jár.
(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően a szülési szabadság idejére járó távolléti díj személyi jövedelemadóval és 
a  munkavállalót terhelő társadalombiztosítási járulékkal csökkentett – az  adó- és járulékkedvezmények figyelmen 
kívül hagyásával számított – havi összege nem lehet kevesebb, mint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 
1997.  évi LXXXIII.  törvény szerinti csecsemőgondozási díj személyi jövedelemadóval csökkentett – 
az adókedvezmények figyelmen kívül hagyásával számított – naptári napi összegének a harmincszorosa.
(5) A határvadász alapszabadsága évi huszonöt munkanap.
(6) A határvadászt évente pótszabadság illeti meg:
a) a szerződéses állományba vétel napjától egy évig 1 munkanap,
b) a második évtől 2 munkanap,
c) a harmadik évtől 3 munkanap.
(7) Az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv a  határvadász számára a  betegség miatti 
keresőképtelenség időtartamára naptári évenként tizenöt munkanap betegszabadságot ad ki.
(8) A betegszabadság tartamára a távolléti díj 100%-a jár.
(9) A (7) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem jár betegszabadság a társadalombiztosítási szabályok szerinti üzemi 
baleset és foglalkozási betegség miatti keresőképtelenség, valamint a  várandósság miatti keresőképtelenség 
időtartamára.
(10) Év közben kezdődő szerződéses jogviszony esetén a határvadász a betegszabadság arányos részére jogosult.
319/L.  § (1) A  határvadász a  szerződéses jogviszonya alapján alapilletményre, a  (8)  bekezdés szerinti pótlékra és 
határvadász szolgálati pótlékra jogosult. A  határvadász szolgálati pótlék mértékét és folyósításának rendjét 
a rendészetért felelős miniszter rendeletben határozza meg.
(2) Az illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani.
(3) Az alapilletménynek el kell érnie a garantált bérminimum összegét.
(4) A  határvadász az  állományilletékes parancsnok döntése alapján idegennyelv-tudási pótlékra jogosult, 
ha az idegennyelv-tudás a határvadász feladatának ellátásához szükséges.
(5) Az  idegennyelv-tudást az  államilag elismert nyelvvizsga eredményét igazoló bizonyítvánnyal vagy azzal 
egyenértékű okirattal kell igazolni.
(6) Az idegennyelv-tudási pótlék mértéke nyelvvizsgánként
a) komplex felsőfokú (C1) nyelvvizsga esetében a rendvédelmi illetményalap 50%-a, szóbeli vagy írásbeli nyelvvizsga 
esetében 25-25%-a,
b) komplex középfokú (B2) nyelvvizsga esetében a  rendvédelmi illetményalap 30%-a, szóbeli vagy írásbeli 
nyelvvizsga esetében 15-15%-a,
c) komplex alapfokú (B1) nyelvvizsga esetében a rendvédelmi illetményalap 15%-a.
(7) Ha a határvadász ugyanazon idegen nyelvből azonos típusú, de különböző fokozatú vagy különböző típusú és 
különböző fokozatú nyelvvizsgával rendelkezik, a határvadász magasabb mértékű pótlékra jogosult.
(8) A határvadász a szolgálatteljesítési helyétől, idejétől és körülményeitől függően, a rendészetért felelős miniszter 
által kiadott rendeletben meghatározott feltételekkel és folyósítási rend szerint a következő pótlékra jogosult:
a) az éjszakai pótlék teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 0,5%-a, valamint
b) a készenléti pótlék teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 0,25%-a, kiemelt készenlét esetén 1%-a.
(9) A (8) bekezdés a) és b) pontja szerinti pótlék a határvadász részére a pótlékkal elismert tevékenység tényleges 
kifejtésének idejére jár.
319/M.  § (1) A  határvadász szerződéses jogviszonyból származó kötelezettségének vétkes megszegésére 
a XV. Fejezetet – az e §-ban foglalt eltérésekkel – kell alkalmazni.
(2) A  határvadász 181.  § (1)  bekezdése szerinti fegyelemsértése esetén a  181.  § (3) és (4)  bekezdése, a  184.  § 
(4) bekezdése, a 185. § (1) bekezdés d)–g) pontja, valamint a 215. § nem alkalmazható.”

181. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 336/A. §-a a következő (6)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A személyi illetményben részesülők nem jogosultak a 158. § (1) bekezdése szerinti teljesítményjuttatásra.
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(7) A (6) bekezdés szerinti állomány esetében a 158. § (3) és a (3a) bekezdése nem alkalmazandó.
(8) Amennyiben a  polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományának tagja részére személyi illetmény 
került megállapításra, úgy távolléti díjként részére a  megállapított személyi illetmény távollét idejére számított 
időarányos része jár.”

182. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 340. §-a a következő 9a. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben:)
„9a. meghatározza a nemzeti szakértőként a nemzetközi szervezet intézményeiben alkalmazott hivatásos állomány 
tagjának szolgálati viszonyára és sajátos jogállására vonatkozó szabályokat,”

183. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 20. pontja a következő d) alponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az általa irányított rendvédelmi szerv tekintetében rendeletben:
meghatározza)
„d) az önként vállalt túlszolgálat vállalásának és elszámolásának rendjét,”

184. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 342/A. § (1) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak tekintetében rendeletben határozza meg)
„o) az önként vállalt túlmunka vállalásának és elszámolásának rendjét.”

185. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény a következő 342/E. §-sal egészül ki:
„342/E.  § Felhatalmazást kap a  rendészetért felelős miniszter, hogy a  szerződéses határvadászok tekintetében 
rendeletben határozza meg
1. a ruházati ellátási normát, a  rendszeresített egyenruha és egyenruházati termékek, a  rendfokozati és 
a fegyvernemi jelzés, a kitüntetés és a szolgálati jel viselésének módját,
2. a szolgálati igazolvány adattartalmát és a szolgálati jelvénnyel történő ellátás rendjét,
3. mely vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök esetében, valamint a készpénz, a hitelintézetekről 
és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti készpénz-helyettesítő fizetési eszköz vonatkozásában mely 
értékhatárt meghaladóan korlátozható a  szerződéses határvadász abban, hogy azokat a  szolgálatban magánál 
tartsa, valamint megállapítsa ezen korlátozás feltételeit és a  magáncélú telekommunikációs eszközök 
szolgálatellátás során történő használatának korlátozására vonatkozó szabályokat,
4. a személyügyi igazgatás rendjét,
5. a szolgálatképes állapot megállapítása érdekében a  befolyásoltság kiszűrése céljából elvégezhető vizsgálatok 
körét és a vizsgálat végrehajtásának szabályait,
6. azon fertőző betegségek körét, amelyek esetében a  határvadász beosztáshoz kapcsolódóan védőoltás 
elrendelésének van helye, továbbá a  kötelező védőoltás elrendelésének, az  igénybevétel elhalasztásának, és 
a kötelező védőoltás alóli mentesítésnek a részletes szabályait,
7. a technikai ellenőrzés alkalmazásának feltételeit, az  alkalmazható eszközök körét és a  technikai ellenőrzés 
alkalmazására vonatkozó eljárási szabályokat,
8. az egészségi, pszichológiai és fizikai alkalmasság követelményeit, az  egészségi, pszichológiai és fizikai 
alkalmassági követelmények felmérésének keretszabályait, az  alkalmassági vizsgálatok fajtáit, a  felmérést végző 
szervezetek kijelölését, az alkalmassági vizsgálatok eljárási rendjét, az egészségi, pszichológiai és fizikai alkalmassági 
követelményeknek való meg nem feleléssel kapcsolatos eljárást,
9. a baleset, betegség szolgálati kötelmekkel való összefüggésének megállapításával kapcsolatos eljárást,
10. a szolgálati lőfegyver ideiglenes bevonásának szabályait,
11. a rendvédelmi egészségügyi és pszichológiai alapellátás igénybevételének módját és az  igénybe vevők körét, 
továbbá a  társadalombiztosítási szabályok szerinti ellátáson kívüli kiegészítő, térítéses egészségügyi szolgáltatás, 
valamint a szolgáltatás térítésének módját,
12. a más keresőfoglalkozás bejelentésével, engedélyezésével, az összeférhetetlenség megszüntetésével és tilalma 
megszegése következményeivel kapcsolatos eljárást,
13. a határvadász képzés részletes tartalmi elemeit, a  határvadász vizsga részletes tartalmi feltételeit, 
a  vizsgaszabályzatot, valamint a  határvadász képzés és vizsga helyett elfogadható szakirányú képesítések és 
képzettségek jegyzékét, a határvadász képzés más rendészeti képzésbe történő beszámításának rendjét,
14. a szolgálatteljesítési idő és a túlszolgálat szolgálatszervezéssel összefüggő szabályait, az alkalmazható szolgálati 
időrendszereket és azok kereteit,
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15. a túlszolgálat, valamint a készenlét elrendelésének és a pihenőidő kiadásának a rendjét, valamint a nyilvántartás 
szabályait, továbbá a túlszolgálat elszámolásának és a túlszolgálatért járó szabadidő kiadásának rendjét,
16. a szabadság nyilvántartásának és kiadásának rendjét, valamint a  határvadászra irányadó munkarendtől eltérő 
szolgálati időbeosztás esetén szabadságként kiadandó szolgálati napok kiszámításának módját,
17. az illetmény és pótlékok megállapításának és folyósításának rendjét,
18. a juttatások, költségtérítések, kedvezmények, támogatások fajtáit, mértékét, a jogosultság feltételeit, az azokban 
való részesítés, a  megállapítás, a  kifizetés, az  elszámolás, a  visszatérítés és visszatérítési kötelezettség esetén 
az  elengedés részletes rendjét, a  kedvezményes üdültetésben, az  üdülési hozzájárulásban részesítés rendjét, 
feltételeit,
19. a határvadász kiemelkedő munkavégzéséért vagy a feladatok hosszabb időn át történő eredményes végzéséért 
adható elismerésben részesítés feltételeit és rendjét,
20. a természetbeni ellátás mértékét és feltételeit, az  abban való részesítés, a  megállapítás, a  kifizetés, valamint 
a kiadás, az elszámolás, a visszatérítés rendjét,
21. a fegyelmi eljárás rendjét,
22. a kártérítési felelősséggel kapcsolatos eljárások részletes szabályait,
23. a szociális és kegyeleti gondoskodás rendjét,
24. a szolgálati panasz elbírálásának rendjét.”

186. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 343. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 370. § 2024. január 1-jén lép hatályba.”

187. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény a következő 363/B. §-sal egészül ki:
„363/B. § A 336/A. § (1) bekezdése szerinti személyi illetményben részesülő hivatásos állomány tagjának 2022. évi 
teljesítményértékelésére és minősítésére 2023. évben nem kerül sor.”

188. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény a következő 370. §-sal egészül ki:
„370. § Hatályát veszti a  140. § (6)–(24) bekezdése, a  289/L. § (10)–(28)  bekezdése, a  341. § (1)  bekezdés 20.  pont 
d) alpontja és a 342/A. § (1) bekezdés o) pontja.”

189. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény
 1. 34. § (2) bekezdésében a „jogviszonyból vagy” szövegrész helyébe a „jogviszonyból, szerződéses határvadász 

jogviszonyból vagy” szöveg,
 2. 42. § (9) bekezdés a) pontjában az „az ösztöndíjas hallgatóról, a tanulóról” szövegrész helyébe az „a tanulóról, 

a rendvédelmi tisztjelöltről” szöveg,
 3. 42. § (9) bekezdés b) pontjában az „az ösztöndíjas hallgatóról, tanulóról” szövegrész helyébe az „a tanulóról, 

a rendvédelmi tisztjelöltről” szöveg,
 4. 43. § (1) bekezdésében az „az ösztöndíjas hallgatót” szövegrész helyébe az „a tanulót” szöveg és a „tanulót” 

szövegrész helyébe a „rendvédelmi tisztjelöltet” szöveg,
 5. 43.  § (7)  bekezdésében az  „az ösztöndíjas hallgatónak” szövegrész helyébe az  „a tanulónak” szöveg és 

a „tanulónak” szövegrész helyébe a „rendvédelmi tisztjelöltnek” szöveg,
 6. 69. § (1) bekezdés c) pontjában az „intézményeibe nemzeti” szövegrész helyébe az „intézményeibe, valamint 

nemzetközi szervezetbe nemzeti” szöveg,
 7. 82/J. § (4) bekezdésében a „járadékra” szövegrész helyébe a „keresetkiegészítésre” szöveg,
 8. 280.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „viszonyban töltött” szövegrész helyébe a  „viszonyban, szerződéses 

határvadász jogviszonyban töltött” szöveg,
 9. 280.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a „szervnél vagy” szövegrész helyébe a „szervnél szolgálati viszonyban, 

szerződéses határvadász jogviszonyban vagy” szöveg,
10. 288/E.  § (4)  bekezdés e)  pontjában a „jogviszonyba, katonai” szövegrész helyébe a „jogviszonyba, adó- és 

vámhatósági szolgálati jogviszonyba, katonai” szöveg,
11. 288/G. § (2) bekezdés záró szövegrészében a „meghosszabbodik.” szövegrész helyébe a „meghosszabbodik. 

E tekintetben a 289/H. § szerinti szolgálati időt kell figyelembe venni.” szöveg,
12. 288/G.  § (3)  bekezdésében az  „alkalmazott nemzetbiztonsági” szövegrész helyébe az  „alkalmazott nem 

felel meg a kifogástalan életvitel követelményének vagy nemzetbiztonsági” szöveg,
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13. 288/R.  § (3)  bekezdésében az  „alapján kell” szövegrész helyébe az  „alapján, a  szolgálati idő 
figyelembevételével kell” szöveg,

14. 289/H. § a) pont ab) alpontjában a „szolgálati” szövegrész helyébe a „hivatásos szolgálati” szöveg,
15. 289/I. §-ában az „a 149–151” szövegrész helyébe az „a 142. § (2) bekezdését, 144. § (4) bekezdését, a 149–151” 

szöveg,
16. 291.  § (1)  bekezdésében az „állománya tagjainak” szövegrész helyébe az „állománya tagjainak, szerződéses 

határvadász tagjainak” szöveg,
17. 317/B.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a „bekezdése alapján” szövegrész helyébe a „bekezdése és az  Eszjtv. 

végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján” szöveg,
18. 317/B.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a „bekezdése alapján” szövegrész helyébe a „bekezdése és az  Eszjtv. 

végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján” szöveg,
19. 317/C.  § (4)  bekezdésében a  „bekezdésében foglalt” szövegrész helyébe a  „bekezdésében és az  Eszjtv. 

végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglalt” szöveg,
20. 336/A.  § (1)  bekezdésében a  „tagjának az” szövegrész helyébe a  „tagjának, valamint a  polgári 

nemzetbiztonsági szolgálathoz vezényelt hivatásos állomány tagjának az” szöveg,
21. 343. § (3) bekezdésében a „2023” szövegrész helyébe a „2024” szöveg,
22. 350. § (4) bekezdésében a „2022” szövegrész helyébe a „2023” szöveg
lép.

190. §  Hatályát veszti a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény
a) 1. § (4) bekezdés c) pontjában az „ösztöndíjas hallgatóira,” szövegrész,
b) 43. § (5) bekezdése.

46. A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosítása

191. §  A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény
a) 5.  § 47.  pont a)  alpontjában az  „az öregségi nyugdíj legkisebb mértékének” szövegrészek helyébe 

az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg,
b) 5. § 47. pont b) alpontjában az „az öregségi nyugdíj legkisebb mértékének” szövegrész helyébe az „a szociális 

vetítési alap összegének” szöveg,
c) 45.  § (3)  bekezdésében az  „az öregségi nyugdíj legkisebb mértéke” szövegrészek helyébe az  „a szociális 

vetítési alap összege” szöveg,
d) 45.  § (5)  bekezdés a)  pontjában az  „az öregségi nyugdíj legkisebb mértékének” szövegrész helyébe 

az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg,
e) 45. § (5) bekezdés b) pontjában az „az öregségi nyugdíj legkisebb mértéke” szövegrész helyébe az „a szociális 

vetítési alap összegének” szöveg,
f ) 72.  § (1)  bekezdésében az  „az öregségi nyugdíj legkisebb mértéke” szövegrészek helyébe az  „a szociális 

vetítési alap összegének” szöveg,
g) 1.  melléklet 3.  pont e)  alpont ef )  pontjában az  „az öregségi nyugdíj legkisebb” szövegrész helyébe 

az „a szociális vetítési alap” szöveg
lép.

192. §  Hatályát veszti a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 5. § 43. pontja.

47. Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló  
2015. évi CLXXXVIII. törvény módosítása

193. § (1) Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény 1. § g) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„g) arcképelemző tevékenység: az  arcképelemző rendszer informatikai jellegű összehasonlító elemzésén alapuló, 
az elemzést végző személy elemző és kiértékelő tevékenységével kapcsolatos eljárások összessége,”

 (2) Az  arcképelemzési nyilvántartásról és az  arcképelemző rendszerről szóló 2015.  évi CLXXXVIII.  törvény 1.  § k) és 
l) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E törvény alkalmazásában)
„k) igénybevételre jogosult szerv: az arcképelemző tevékenység igénybevételére jogosult szerv,
l) arcképelemző tevékenységet végző szerv: az  arcképelemző tevékenység ellátásáért felelős, a  Kormány által 
rendeletben kijelölt szerv,”
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 (3) Az  arcképelemzési nyilvántartásról és az  arcképelemző rendszerről szóló 2015.  évi CLXXXVIII.  törvény 1.  §-a 
a következő p) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„p) hozzáférésre felhatalmazott személy: az  igénybevételre jogosult szerv nevében hozzáférésre felhatalmazott 
személy,”

194. §  Az arcképelemzési nyilvántartásról és az  arcképelemző rendszerről szóló 2015.  évi CLXXXVIII.  törvény 3.  § 
(3) bekezdése a következő t) ponttal egészül ki:
(Az arckép profil nyilvántartás vezetésének a célja)
„t) az ETIAS nemzeti egységnek a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995.  évi CXXV.  törvény 8/A.  § 
(8) bekezdésében meghatározott feladatainak a támogatása.”

195. §  Az arcképelemzési nyilvántartásról és az  arcképelemző rendszerről szóló 2015.  évi CLXXXVIII.  törvény 3.  § 
(3) bekezdése a következő u) ponttal egészül ki:
(Az arckép profil nyilvántartás vezetésének a célja)
„u) a SIRENE Irodának a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, 
továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a  Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő 
módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény 3. § (2a) bekezdésében meghatározott feladatainak a támogatása.”

196. §  Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény 6. §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„6.  § (1) A  központi szerv a  nyilvántartásban kezelt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok jogosulatlan 
megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala, törlése, sérülése vagy megsemmisülése elleni védelem, illetve 
az  adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése céljából az  elektronikus úton, egyedi informatikai alkalmazás 
igénybevételével a  nyilvántartás számára adatközlésre kötelezett szervekről, a  nyilvántartásban a  központi szerv 
által végzett adatkezelésekről, illetve az  igénybevételre jogosult szervekről és az  igénybevételre jogosult szervek 
nevében hozzáférésre felhatalmazott felhasználókról, valamint az  arcképelemző tevékenységet végző szerv 
arcképelemző rendszer működtetésére jogosult felhasználóiról jogosultsági nyilvántartást vezet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza:
a) az adatközlésre kötelezett szerv és a központi szerv
aa) megnevezését,
ab) székhelyét, levelezési címét,
ac) elektronikus levélcímét, telefonszámát,
b) az igénybevételre jogosult szerv
ba) megnevezését,
bb) levelezési címét,
bc) telefonszámát,
bd) elektronikus levélcímét, valamint
be) hozzáférési jogosultságának típusát, keletkezésének és törlésének tényét és időpontját,
c) a hozzáférésre felhatalmazott személy
ca) nevét,
cb) személyi azonosítóját, ennek hiányában természetes személyazonosító adatait,
cc) beosztását,
cd) szervezeti egységét,
ce) hozzáférési jogosultságának terjedelmét és körét, keletkezésének és törlésének tényét és időpontját,
cf ) egyedi azonosítóját.
(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás az arcképelemző rendszer működtetésére jogosultak tekintetében az alábbi 
adatokat tartalmazza:
a) az arcképelemző tevékenységet végző szerv
aa) megnevezését,
ab) levelezési címét,
ac) telefonszámát,
ad) telefaxszámát,
ae) elektronikus levélcímét,
af ) hozzáférési jogosultsága típusát, keletkezésének és törlésének tényét, valamint időpontját;
b) az arcképelemző rendszer használatával elemző-kiértékelő tevékenységet folytató személy
ba) nevét,
bb) személyi azonosítóját, ennek hiányában természetes személyazonosító adatait,
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bc) beosztását,
bd) szervezeti egységét,
be) hozzáférési jogosultsága terjedelmét és körét, keletkezésének és törlésének tényét, valamint időpontját,
bf ) hozzáférési jogosultságához rendelt felhasználói azonosítóját.
(4) A központi szerv a (2) és (3) bekezdésben meghatározott adatokat a  jogosultság törlésétől számított húsz évig 
kezeli.
(5) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban kezelt adatok teljes körét megismerheti
a) az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése céljából a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
(a továbbiakban: NAIH),
b) az adatokkal való visszaélésre utaló bűncselekmények megelőzése, felderítése, valamint büntetőeljárás 
lefolytatása céljából a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság,
c) törvényben meghatározott felderítési, nemzetbiztonsági védelmi és elhárítási, információszerzési, továbbá 
nemzetbiztonsági, iparbiztonsági, belső biztonsági és bűnmegelőzési ellenőrzési célból a  nemzetbiztonsági 
szolgálatok.”

197. §  Az arcképelemzési nyilvántartásról és az  arcképelemző rendszerről szóló 2015.  évi CLXXXVIII.  törvény 7.  § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  egyedi azonosító iránti kérelemnek tartalmaznia kell a  6.  § (2)  bekezdés b)  pontjában, valamint a  6.  § 
(2) bekezdés c) pont ca)–ce) alpontjában meghatározott adatokat.”

198. §  Az arcképelemzési nyilvántartásról és az  arcképelemző rendszerről szóló 2015.  évi CLXXXVIII.  törvény 9.  § 
(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  3.  § (3)  bekezdés d)  pontjában meghatározott célból a  személyazonosság igazolására alkalmas hatósági 
igazolvány kiadására jogosult szerv eljárása során jogosult a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban, az útiokmány-
nyilvántartásban, valamint a közúti közlekedési nyilvántartásban kezelt, illetve az eljárás során az eljáró személy által 
rendelkezésre bocsátott arcképmás felhasználásával az  automatizált arcképmás-összehasonlítást igénybe venni 
az eljáró személy személyazonosságának ellenőrzése érdekében.”

199. §  Az arcképelemzési nyilvántartásról és az  arcképelemző rendszerről szóló 2015.  évi CLXXXVIII.  törvény 6.  alcíme 
a következő 9/B. §-sal egészül ki:
„9/B. § Az ETIAS nemzeti egység jogosult – a 3. § (3) bekezdés t) pontjában meghatározott célból – az arcképelemző 
tevékenységet végző szerv arcképelemző tevékenységét igénybe venni az utazási engedély iránti kérelmet az ETIAS 
keretében benyújtó személyek személyazonosságának ellenőrzése, továbbá ezzel összefüggésben a rendelkezésére 
álló arcképmások felhasználásával a 12/E. § szerinti összehasonlító ellenőrzés lefolytatása érdekében.”

200. §  Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. CLXXXVIII.  törvény 9/B. §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„9/B.  § (1) Az  ETIAS nemzeti egység jogosult – a  3.  § (3)  bekezdés t)  pontjában meghatározott célból  – 
az arcképelemző tevékenységet végző szerv arcképelemző tevékenységét igénybe venni az utazási engedély iránti 
kérelmet az  ETIAS keretében benyújtó személyek személyazonosságának ellenőrzése, továbbá ezzel 
összefüggésben a  rendelkezésére álló arcképmások felhasználásával a  12/E.  § szerinti összehasonlító ellenőrzés 
lefolytatása érdekében.
(2) A  SIRENE Iroda jogosult – a  3.  § (3)  bekezdés u)  pontjában meghatározott célból – az  arcképelemző 
tevékenységet végző szerv arcképelemző tevékenységét igénybe venni az  (EU)  2019/817 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 4.  cikk 15.  pontja, valamint az  (EU)  2019/818 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4.  cikk 
15.  pontja szerinti információs rendszerekben rendelkezésére álló arcképmások felhasználásával a  12/E.  § szerinti 
összehasonlító ellenőrzés lefolytatása érdekében.”

201. §  Az arcképelemzési nyilvántartásról és az  arcképelemző rendszerről szóló 2015.  évi CLXXXVIII.  törvény a  következő 
9/E. alcímmel egészül ki:
„9/E. Összehasonlító ellenőrzés elemzői támogatása
12/E.  § (1) Az  arcképelemző tevékenységet végző szerv az  igénybevételre jogosult szerv kérelmére 
az  igénybevételre jogosult szerv által részére átadott arcképmásokból arckép profilt képez. Ha az  átadott 
arcképmások alapján arckép profil nem képezhető, az  arcképelemző tevékenységet végző szerv ennek tényéről 
haladéktalanul értesíti az igénybevételre jogosult szervet.
(2) Az  arcképelemző tevékenységet végző szerv az  általa képzett arckép profilokat az  arcképelemző rendszer 
igénybevételével összehasonlítja. Az  összehasonlítást követően az  arcképelemző tevékenységet végző szerv 
az összehasonlítás eredményét kiértékeli.
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(3) A  (2)  bekezdés szerinti kiértékelés akkor eredményes, ha legalább két elemző személy egymástól függetlenül 
végzett elemzése során azt állapítja meg, hogy az  igénybevételre jogosult szerv által arcképelemző tevékenység 
céljából átadott arcképmások megfeleltethetők egymásnak vagy a  megfeleltethetőség ténye nem áll fenn. 
A (2) bekezdés szerinti kiértékelő tevékenység eredményessége esetén az arcképelemző tevékenységet végző szerv 
az  igénybevételre jogosult szerv részére az  igény beérkezésétől számított nyolc munkanapon belül átadja 
az arcképelemzői tevékenység eredményét.
(4) A  (2)  bekezdés szerinti kiértékelés abban az  esetben tekinthető eredménytelennek, ha az  arcképelemző 
tevékenység nem végezhető el. A  (2)  bekezdés szerinti kiértékelés eredménytelensége esetén az  arcképelemző 
tevékenységet végző szerv az  eredménytelenség tényéről az  igénybevételre jogosult szervet nyolc munkanapon 
belül tájékoztatja.
(5) A  (2)  bekezdésben meghatározott összehasonlítás érdekében a  központi szerv teljes körű hozzáférést biztosít 
az  arckép profil elkészítéséhez szükséges informatikai alkalmazáshoz az  arcképelemző tevékenységet végző 
szervnek.
(6) Az arcképelemző tevékenységet végző szerv az általa képzett arckép profilt a  (2) bekezdés szerinti kiértékelést 
követően haladéktalanul törli.”

202. §  Az arcképelemzési nyilvántartásról és az  arcképelemző rendszerről szóló 2015.  évi CLXXXVIII.  törvény a  következő 
15/A. alcímmel egészül ki:
„15/A. Az Európai Unió jogának való megfelelés
22/A.  § A 3.  § (3)  bekezdés t)  pontja és a  9/B.  § az  Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) 
létrehozásáról, valamint az  1077/2011/EU rendelet, az  515/2014/EU rendelet, az  (EU)  2016/399 rendelet, 
az  (EU)  2016/1624 rendelet és az  (EU)  2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i 
(EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

203. §  Az arcképelemzési nyilvántartásról és az  arcképelemző rendszerről szóló 2015.  évi CLXXXVIII.  törvény 22/A.  §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„22/A. § E törvény
a) 3. § (3) bekezdés t) pontja és 9/B. § (1) bekezdése az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) 
létrehozásáról, valamint az  1077/2011/EU rendelet, az  515/2014/EU rendelet, az  (EU)  2016/399 rendelet, 
az  (EU)  2016/1624 rendelet és az  (EU)  2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i 
(EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b) 3.  § (3)  bekezdés u)  pontja és 9/B.  § (2)  bekezdése az  uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás 
kereteinek megállapításáról a  határok és a  vízumügy területén, továbbá a  767/2008/EK, az  (EU)  2016/399, 
az  (EU)  2017/2226, az  (EU)  2018/1240, az  (EU)  2018/1726 és az  (EU)  2018/1861 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, valamint a  2004/512/EK és a  2008/633/IB tanácsi határozat módosításáról szóló, 2019. május 20-i 
(EU)  2019/817 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az  uniós információs rendszerek közötti 
interoperabilitás kereteinek megállapításáról a  rendőrségi és igazságügyi együttműködés, a  menekültügy és 
a  migráció területén, valamint az  (EU)  2018/1726, az  (EU)  2018/1862 és az  (EU)  2019/816 rendelet módosításáról 
szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/818 európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

204. §  Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény
a) 11.  § (1)  bekezdésében az „arcképmásból” szövegrész helyébe az „arcképmást a  profilképzés sikeressége 

érdekében előkészíti, majd abból” szöveg,
b) 12.  § (2)  bekezdésében az „arcképmásból” szövegrész helyébe az „arcképmást a  profilképzés sikeressége 

érdekében előkészíti, majd abból” szöveg,
c) 12. § (5b) bekezdésében az „egymással.” szövegrész helyébe az „egymással, vagy a megfeleltethetőség ténye 

nem áll fenn.” szöveg
lép.

205. §  Hatályát veszti az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény 
16. § (3) bekezdés a) pontjában az „irányításáért felelős szerv” szövegrész.
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48. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosítása

206. §  A polgári perrendtartásról szóló 2016.  évi CXXX.  törvény 628.  § (2)  bekezdés e)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy)
„e) az elővezetés végrehajtásával felmerült, a Rendőrségről szóló törvény alapján igazolt költség megtérítésére,”
(vonatkozó részletes szabályokat rendeletben állapítsa meg.)

49. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosítása

207. §  A büntetőeljárásról szóló 2017.  évi XC.  törvény 866.  § (2)  bekezdés 5.  pontjában az „előlegezésének a” szövegrész 
helyébe az  „előlegezésének, valamint a  büntetőeljárásban elrendelt elővezetés végrehajtásával, illetve a  terhelt 
előállításával felmerült, a  Rendőrségről szóló törvény alapján igazolt költség megtérítésének – ide nem értve 
az elővezetés költsége mértéke megállapítását – a” szöveg lép.

208. §  Hatályát veszti a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866. § (3) bekezdés b) pontja.

50. A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő 
alkalmazásáról szóló 2017. évi CXXVIII. törvény módosítása

209. §  A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról 
szóló 2017. évi CXXVIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában az „az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb” 
szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg lép.

51. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

210. §  Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL.  törvény 131. § (4) bekezdésében az „ide nem értve az önkéntes tartalékos 
szolgálati viszonyban álló személynek a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 59. § 
(1)  bekezdés i)  pontja vagy (2)  bekezdés a)  pontja szerinti feladatban történő részvétellel teljesített szolgálatára 
figyelemmel kifizetett juttatásait” szövegrész helyébe az „a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, 
a  korhatár előtti ellátásról és a  szolgálati járandóságról szóló 2011.  évi CLXVII.  törvény 11.  § (2)  bekezdésében 
meghatározottak kivételével” szöveg lép.

52. Az Európai Határregisztrációs Rendszerrel, valamint az Európai Utasinformációs és Engedélyezési 
Rendszerrel összefüggő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi 
XCVI. törvény módosítása

211. §  Az Európai Határregisztrációs Rendszerrel, valamint az  Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszerrel 
összefüggő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019.  évi XCVI.  törvény 31.  § 
(5) bekezdésében az „az idegenrendészetért és menekültügyért” szövegrész helyébe az „a polgári nemzetbiztonsági 
szolgálatok irányításáért” szöveg lép.

53. A Schengeni Információs Rendszer keretében történő információcserével összefüggő egyes 
törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2020. évi XLII. törvény módosítása

212. § (1) Nem lép hatályba a  Schengeni Információs Rendszer keretében történő információcserével összefüggő egyes 
törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2020. évi XLII. törvény 6. §-a.

 (2) Nem lép hatályba a  Schengeni Információs Rendszer keretében történő információcserével összefüggő egyes 
törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2020. évi XLII. törvény 45. §-a.

54. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről 
szóló 2020. évi LVIII. törvény módosítása

213. §  A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a  járványügyi készültségről szóló 2020.  évi 
LVIII. törvény 267. §-ában a „2022. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2023. december 31-ig” szöveg lép.
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55. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény módosítása

214. §  Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020.  évi C.  törvény 8.  § (9)  bekezdése a  következő n)  ponttal 
egészül ki:
[A (8) bekezdés alkalmazásában egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni]
„n) a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti hivatásos vagy szerződéses szolgálati viszonyban”
[töltött időt.]

215. §  Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 9. § (4) bekezdésében az „a 8. § (9) bekezdés a)–l)” 
szövegrész helyébe az „a 8. § (9) bekezdés a)–l) és n)” szöveg lép.

56. A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény 
módosítása

216. §  A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény a következő 4/A. alcímmel 
egészül ki:
„4/A. A szerepkör-tanúsító szolgáltatóval való kapcsolat
14/A. § (1) A KSZDR a Kormány rendeletében meghatározott rendben átadja a  foglalkoztatott egyes személyéhez 
köthető, valamint egyes szervezeti adatok körébe tartozó adatokat az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.  évi CCXXII.  törvény szerinti szerepkör-tanúsítvány kiállítása 
érdekében a szerepkör-tanúsító szolgáltató részére.
(2) A szerepkör-tanúsító szolgáltató részére átadásra kerülő adatokat a 8. melléklet tartalmazza.”

217. §  A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020.  évi CLXII.  törvény 15.  §-a a  következő 
16. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben meghatározza)
„16. a szerepkör-tanúsítvány kiállítása érdekében a  szerepkör-tanúsító szolgáltató részére átadásra kerülő adatok 
átadásának rendjét.”

218. §  A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény 16. § (4) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(4) Az 55. § 2024. január 1-jén lép hatályba.”

219. §  A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020.  évi CLXII.  törvény a  2.  melléklet szerinti 
8. melléklettel egészül ki.

57. Az egyes hatósági eljárásokat érintő egyszerűsítések érdekében szükséges törvénymódosításokról 
szóló 2021. évi L. törvény módosítása

220. §  Hatályát veszti az  egyes hatósági eljárásokat érintő egyszerűsítések érdekében szükséges törvénymódosításokról 
szóló 2021. évi L. törvény 45. § (6) bekezdésében az „és (8)” szövegrész.

221. §  Nem lép hatályba az egyes hatósági eljárásokat érintő egyszerűsítések érdekében szükséges törvénymódosításokról 
szóló 2021. évi L. törvény 11. § (8) bekezdése.

58. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény módosítása

222. §  Nem lép hatályba az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény 97. § (1) bekezdése.

59. Az egyes eljárások korszerűsítését és a polgárok biztonságának további megerősítését célzó 
intézkedésekről szóló 2021. évi CXX. törvény módosítása

223. §  Az egyes eljárások korszerűsítését és a polgárok biztonságának további megerősítését célzó intézkedésekről szóló 
2021. évi CXX. törvény 91. § (13) bekezdésében az „az idegenrendészetért és menekültügyért” szövegrész helyébe 
az „a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért” szöveg lép.
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224. §  Hatályát veszti az  egyes eljárások korszerűsítését és a  polgárok biztonságának  további megerősítését célzó 
intézkedésekről szóló 2021. évi CXX. törvény 91. § (11) bekezdése.

225. §  Nem lép hatályba az  egyes eljárások korszerűsítését és a  polgárok biztonságának  további megerősítését célzó 
intézkedésekről szóló 2021. évi CXX. törvény 21. §-a.

60. Az egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVIII. törvény 
módosítása

226. §  Hatályát veszti az  egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 2021.  évi CXLVIII.  törvény 53.  § 
(5) bekezdése.

227. §  Nem lép hatályba az  egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 2021.  évi CXLVIII.  törvény 
2. alcíme.

61. Az egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi 
II. törvényhez kapcsolódó módosításáról szóló 2022. évi IV. törvény módosítása

228. § (1) Az egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II.  törvényhez kapcsolódó 
módosításáról szóló 2022. évi IV. törvény 248. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A (8) bekezdés szerinti rendelkezések hatálybalépésének naptári napját a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok 
irányításáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a  Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett 
egyedi határozatával állapítja meg.”

 (2) Az egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II.  törvényhez kapcsolódó 
módosításáról szóló 2022. évi IV. törvény 248. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A (9) bekezdés szerinti rendelkezések hatálybalépésének naptári napját a rendészetért felelős miniszter annak 
ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.”

62. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv állományába tartozó szerződéses 
határvadászokra vonatkozó szabályokról szóló 244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet hatályon kívül 
helyezése

229. §  Hatályát veszti az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv állományába tartozó szerződéses 
határvadászokra vonatkozó szabályokról szóló 244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet.

63. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 253/2022. (VII. 15.) Korm. rendelet hatályon kívül 
helyezése

230. §  Hatályát veszti a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 253/2022. (VII. 15.) Korm. rendelet.

64. A veszélyhelyzet ideje alatt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 
jövedelmi feltételeinek egyes szabályaitól való eltérésről szóló 344/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet 
hatályon kívül helyezése

231. §  Hatályát veszti a veszélyhelyzet ideje alatt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság jövedelmi 
feltételeinek egyes szabályaitól való eltérésről szóló 344/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet.

65. Záró rendelkezések

232. § (1) Ez a törvény – a (2)–(13) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
 (2) A 189. § 21. és 22. pontja, az 54. alcím és a 218. § 2022. december 30-án lép hatályba.
 (3) Az 1–3. alcím, az 5. alcím, a 6. alcím, a 21. §, a 28. § c) és d) pontja, a 8. alcím, a 10. alcím, a 11. alcím, a 14. alcím, 

a 46–50. §, az 52–62. §, a 64. § 1–9., 12. és 14–33. pontja, a 65. §, a 16. alcím, a 68. §, a 72. §, a 74. § a) és c) pontja, 
a  78.  §, a  19.  alcím, a  20.  alcím, a  84.  §, a  86.  §, a  87.  §, a  90.  § 13.  pontja, a  91.  § a) és b)  pontja, a  22.  alcím, 
a 24–27. alcím, a 33. alcím, a 34. alcím, a 40. alcím, a 42. alcím, a 43. alcím, a 164. §, a 165. §, a 169. §, a 181. §, a 187. §, 
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a 189. § 10., 15. és 20. pontja, a 46. alcím, az 50. alcím, az 52. alcím, a 216. §, a 217. §, a 219. §, az 57. alcím, a 223. §, 
a 61. alcím, a 64. alcím és a 2. melléklet 2023. január 1-jén lép hatályba.

 (4) Az 51. § (1) bekezdése, a 63. § és a 64. § 10., 11. és 13. pontja 2023. január 2-án lép hatályba.
 (5) A 9. alcím és a 131–133. § 2023. január 12-én lép hatályba.
 (6) A 18–20. §, a 27. §, a 28. § a) és b) pontja, a 29. §, a 30. alcím, a 36. alcím, a 155–163. §, a 166–168. §, a 170–180. §, 

a  182–186.  §, a  189.  § 1–9., 11–14. és 16–19.  pontja, a  190.  §, az  51.  alcím, a  62.  alcím és a  63.  alcím 
2023. február 1-jén lép hatályba.

 (7) A 89. § és a 90. § 1–12. és 14–16. pontja 2023. június 30-án lép hatályba.
 (8) A 26. §, a 140. §, a 141. §, a 142. § b) és e) pontja, a 146. §, a 151. §, a 44. alcím, a 48. alcím, a 49. alcím és a 225. § 

2023. július 1-jén lép hatályba.
 (9) A 13. alcím 2023. október 1-jén lép hatályba.
 (10) Az 51. § (2) bekezdése, a 188. §, a 195. §, a 200. § és a 203. § 2024. január 1-jén lép hatályba.
 (11) A 41. §, a 43. § (6) bekezdése, az 58. alcím és a 60. alcím 2024. február 1-jén lép hatályba.
 (12) A  23.  §, a  39.  alcím és az  53.  alcím a  rendőrségi együttműködés és a  büntetőügyekben folytatott igazságügyi 

együttműködés terén a  Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, 
a  2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az  1986/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet és a  2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2018. november 28-i (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 79. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági 
határozatban meghatározott napon lép hatályba.

 (13) A 194. §, a 199. § és a 202. § az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint 
az  1077/2011/EU rendelet, az  515/2014/EU rendelet, az  (EU)  2016/399 rendelet, az  (EU)  2016/1624 rendelet és 
az  (EU)  2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU)  2018/1240 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

 (14) A 194. §, a 199. § és a 202. § hatálybalépésének naptári napját a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért 
felelős miniszter annak ismertté válását követően a  Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi 
határozatával állapítja meg.

 (15) A 23. §, a 39. alcím és az 53. alcím hatálybalépésének naptári napját a rendészetért felelős miniszter annak ismertté 
válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

233. §  E törvény
a) 19. §-a, 20. §-a, 21. §-a, 22. §-a, 23. §-a, 26. §-a, 28. § b), c) és d) pontja, 29. § b) pontja, 212. § (1) bekezdése és 

225. §-a az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján,
b) 108. §-a, 111. §-a, 112. § f ) és i) pontja az Alaptörvény XIV. cikk (1) bekezdése alapján,
c) 115. §-a és 117. §-a az Alaptörvény XIV. cikk (5) bekezdése alapján,
d) 134. § c) pontja és 135. §-a az Alaptörvény XXXI. cikk (5) és (6) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.

234. §  A 32. § és a 33. § az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 2020. december 16-i (EU) 2020/2184 európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

235. §  A 23.  §, a  39.  alcím és az  53.  alcím a  rendőrségi együttműködés és a  büntetőügyekben folytatott igazságügyi 
együttműködés terén a  Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, 
a  2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az  1986/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet és a  2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2018.  november 28-i (EU)  2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket állapít meg.

236. §  A 28.  alcím a  kölcsönös elismerés elvének a  pénzbüntetésekre való alkalmazásáról szóló, 2005. február 24-i 
2005/214/IB tanácsi kerethatározatnak való megfelelést szolgálja.

237. §  A 194. §, a 199. § és a 202. § az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint 
az  1077/2011/EU rendelet, az  515/2014/EU rendelet, az  (EU)  2016/399 rendelet, az  (EU)  2016/1624 rendelet és 
az  (EU)  2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU)  2018/1240 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
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238. §  A 195. §, a 200. § és a 203. §
a) az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a határok és a vízumügy 

területén, továbbá a 767/2008/EK, az (EU) 2016/399, az (EU) 2017/2226, az (EU) 2018/1240, az (EU) 2018/1726 
és az (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 2004/512/EK és a 2008/633/IB tanácsi 
határozat módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU)  2019/817 európai parlamenti és tanácsi rendelet, 
valamint

b) az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a  rendőrségi és 
igazságügyi együttműködés, a  menekültügy és a  migráció területén, valamint az  (EU)  2018/1726, 
az (EU) 2018/1862 és az (EU) 2019/816 rendelet módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/818 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

 Novák Katalin s. k.,  Dr. Latorcai János s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2022. évi L. törvényhez

 1. A  létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012.  évi 
CLXVI. törvény 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 26a. sorral egészül ki:

( A B)

26a meteorológiai infrastruktúra

2. melléklet a 2022. évi L. törvényhez
„8. melléklet a 2020. évi CLXII. törvényhez

A szerepkör-tanúsító szolgáltató részére a szerepkör-tanúsítvány kiállítása érdekében  
a KSZDR által átadásra kerülő adatok köre

 1. Személyes adatok
1.1. név (előtag, családi név, utónév)
1.2. születési családi név, születési utónév
1.3. születési hely és idő
1.4. anyja születési neve (családi név és utónév)
1.5. személyazonosító igazolvány száma

 2. Elérhetőségi adatok
2.1. telefonszám
2.2. e-mail cím

 3. Jogviszonnyal kapcsolatos adatok
3.1. jelenlegi jogviszony típus megnevezése
3.2. jelenlegi munkakör megnevezése (amennyiben a jogviszonyban értelmezhető)
3.3. álláshelyen ellátandó feladat megnevezése (Kit.)
3.4. jelenlegi beosztás és besorolás megnevezése
3.5. jogviszony kezdete
3.6. KSZDR azonosító (egyedi nyilvántartási azonosító)

 4. Munkáltató szervezet adatai
4.1. jelenlegi szervezet megnevezése
4.2. jelenlegi szervezeti egység megnevezése”
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A Kormány 492/2022. (XII. 1.) Korm. rendelete
a sportról szóló törvény egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet idején történő eltérő alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és 
biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81.  §-ára, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A sportról szóló 2004. évi I. törvény 76/B.  § (2) és (3)  bekezdésétől eltérően a  vagyonkezelő a  vagyonkezelői jog 
gyakorlásának ellenértékeként a 2023. évben a 2022. évre megállapított vagyonkezelési díjat köteles fizetni.

2. §  A sportról szóló 2004. évi I. törvény 78/Q.  §-ától eltérően a  sportról szóló 2004. évi I. törvénynek az  egyes 
vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és nemzeti pénzügyi 
szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról szóló 2021. évi CXXXIII. törvénnyel (a  továbbiakban: Módtv.) 
megállapított 76/B. § (3) bekezdése a Módtv. hatálybalépését megelőzően megkötött vagyonkezelési szerződések 
tekintetében nem alkalmazható 2023. január 1-jétől.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

Határozatok

A miniszterelnök 91/2022. (XI. 24.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 234.  § (1)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, 
a honvédelmi miniszter javaslatára

dr. Klacsmann Dávidot

– 2022. november 25-ei hatállyal –

a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkárává

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1571/2022. (XI. 28.) Korm. határozata
a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapításával és 
működésének megkezdésével kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a  kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események (a  továbbiakban: Kiemelt Sportesemények), 

valamint a jogszabály vagy a Kormány egyedi döntése alapján, költségvetési forrásból megrendezendő nem sport 
jellegű egyéb kiemelt jelentőségű állami rendezvények (a továbbiakban: Kiemelt Állami Rendezvények) előkészítési 
és lebonyolítási feladatainak folyamat szintű átfogó megújításával;

 2. egyetért azzal, hogy a  Kiemelt Sportesemények, valamint a  Kiemelt Állami Rendezvények előkészítését és 
lebonyolítását a  Miniszterelnöki Kabinetiroda a  Nemzeti Kommunikációs Hivatal (a  továbbiakban: NKOH) útján, 
az NKOH tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, újonnan létrehozandó gazdasági társaság bevonásával lássa el;

 3. felhívja a  gazdaságfejlesztési minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő 
Részvénytársaság útján gondoskodjon a  2.  pont szerinti, az  állam 100%-os tulajdonában álló nonprofit gazdasági 
társaság – 5 000 000 forint jegyzett tőkével és 191 000 000 forint tőketartalékkal történő – megalapításáról Nemzeti 
Rendezvényszervezési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: NRÜ Zrt.) 
elnevezéssel;

Felelős: gazdaságfejlesztési miniszter
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a  3.  pont szerinti feladat végrehajtása érdekében 196 000 000 
forint biztosításáról a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XLIII. 
Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. Az  MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos 
bevételek és kiadások cím, 2. Az  MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások alcím, 2. Társaságokkal 
kapcsolatos kiadások jogcímcsoport, 1. Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai 
jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 5. felhívja a  gazdaságfejlesztési minisztert, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket az  NRÜ Zrt. tekintetében 
a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlójaként az NKOH kijelölése érdekében;

Felelős: gazdaságfejlesztési miniszter
Határidő: a cégnyilvántartásba való bejegyzést követően azonnal

 6. az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva, a  Magyarország 2023.  évi központi költségvetéséről szóló 2022.  évi XXV.  törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
1. Célelőirányzatok alcímet a  33. A  kiemelt nemzetközi sportesemények és egyéb kiemelt állami rendezvények 
lebonyolítása jogcímcsoporttal egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter

Határidő: 2023. január 15.
 7. az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli 16 552 791 800 forint egyszeri 

átcsoportosítását a  Kvtv. 1.  melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 21. Sport feladatokhoz kapcsolódó 
fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 8. Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok, 
valamint kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása alcím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet 
XXI.  Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 
33.  A  kiemelt nemzetközi sportesemények és egyéb kiemelt állami rendezvények lebonyolítása jogcímcsoport 
javára, az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter 
honvédelmi miniszter 
Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter

Határidő: 2023. január 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1571/2022. (XI. 28.) Korm. határozathoz

XIII. Honvédelmi Minisztérium
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XIII. Honvédelmi Minisztérium

21 Sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok

376217 8

K5 Egyéb működési célú kiadások -16 552 791 800
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

400751 33 A kiemelt nemzetközi sportesemények és egyéb kiemelt állami rendezvények lebonyolítása
K5 Egyéb működési célú kiadások 16 552 791 800

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XIII. Honvédelmi Minisztérium

21 Sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok

376217 8 -16 552 791 800
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

21 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

400751 33 A kiemelt nemzetközi sportesemények és egyéb kiemelt állami rendezvények lebonyolítása 16 552 791 800

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: 2023. január 15. 16 552 791 800 16 552 791 800

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok, valamint kiemelt hazai 
rendezésű sportesemények támogatása

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2023.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok,valamint kiemelt hazai 
rendezésű sportesemények támogatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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A Kormány 1583/2022. (XI. 30.) Korm. határozata
a 2023. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről

 1.  A  Kormány a  határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésének kormányzati feladatairól szóló  
190/2000. (XI. 14.) Korm. rendelet 2.  § (1)  bekezdése alapján engedélyezi az  1.  melléklet szerinti,  
2023. évi gyakorlatokhoz, kiképzésekhez és egyéb katonai tevékenységekhez (a továbbiakban együtt: gyakorlat) 
kapcsolódó határátlépéssel járó csapatmozgásokat.

 2.  Az 1. pont szerinti engedély a Magyar Honvédség gyakorlaton való részvételének, a gyakorlaton részt vevő külföldi 
fegyveres erők államhatáron való átlépésének és az ország területén történő átvonulásának, illetve átrepülésének 
engedélyezését is jelenti, ha az engedélyezés feltételei egyébként fennállnak.

 3.  Az  1.  mellékletben megjelölt, a  Magyar Honvédséghez és a  külföldi fegyveres erőkhöz tartozó kontingensek 
küldése, fogadása, illetve átvonulása – az adott gyakorlaton való részvételhez szükséges és indokolt mennyiségű –  
saját rendszeresített gép- és harcjárműveikkel, híradó és kommunikációs eszközeikkel, fegyverzetükkel, lőszer- és 
robbanóanyag-ellátmányukkal, felszerelésükkel és a szállításukhoz szükséges járművekkel történhet.

 4.  Ha a gyakorlat jellege azt indokolja, az 1. pont szerinti engedély az 1. mellékletben meghatározott időtartamokon 
belül, a  résztvevők – a  vonatkozó összlétszám kereteit meg nem haladó – váltása érdekében történő, többszöri 
határátlépésére is vonatkozik.

 5.  A  Kormány hozzájárul ahhoz, hogy az  1.  melléklet 1.  pontjában foglalt táblázat 19., 20., 21., 59. sora, valamint 
az  1.  melléklet 2.  pontjában foglalt táblázat 6., 16., 30., 31., 44., 78. sora szerinti nemzetközi gyakorlat Magyarország 
területén – a  vagyonkezelővel vagy a  tulajdonossal való előzetes megállapodás függvényében – a  Honvédelmi 
Minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlanon kívül is végrehajtható.

 6.  Ez a határozat 2023. január 1-jén lép hatályba.
 7.  Hatályát veszti a  2022. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1880/2021. (XII. 7.)  

Korm. határozat.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1583/2022. (XI. 30.) Korm. határozathoz

1. A Magyar Honvédség részvételével tervezett, külföldi fegyveres erők átvonulásával is járó NATO, EU gyakorlatok és kiképzési rendezvények

A B C D E F G H

1. A gyakorlat megnevezése Felelős A gyakorlat jellege
A gyakorlat tervezett 

helye  
(ország)

A gyakorlat 
tervezett 
időpontja

(negyedév)

Külföldi helyszín 
esetén a Magyar 

Honvédség 
létszáma 

legfeljebb
(fő)

Magyarországi helyszín 
esetén részt vevő 

külföldi fegyveres erő 
létszáma legfeljebb

(fő)

Magyarországi 
áthaladás esetén 
áthaladó külföldi 

fegyveres erő 
létszáma 

legfeljebb
(fő)

2.
AIR FIELD MANAGEMENT/ 

KERESZTKISZOLGÁLÁS 
MHP HSZ LE

(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX

NATO- és
EU-tagállamok

I–IV. 50 100 –

3. AIR DEFENDER
MHP HSZ LE

(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX
Németország II. és III. 90 – –

4. ARCTIC CHALLENGE
MHP HSZ LE

(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX

Norvégia, 
Svédország, 
Finnország

II. és III. 90 – –

5. ARRCADE GLOBE
MH TTP/ 

MH GEOSZ
térképész gyakorlat

NATO-,
EU-tagországok

II. és III. 10 – –

6.
BLACK SEA OPERATIONAL 

INTEGRATION Table Top 
Exercise (BSOI TTX)

MHP HDMCSF
térképen végrehajtott 

gyakorlat
Románia/Bulgária I–IV. 5 – –

7. BRAVE BEDUIN 
MH TTP/MH 

GAVIK
CBRN törzsvezetési 

gyakorlat
Dánia II. 5 – –

8. CASUALTY MOVE MH EK egészségügyi gyakorlat
NATO- és

EU-tagállamok 
(Észtország)

I. és II. 30 – –

9.
CEDC-tagországok felkészítési 

és kiképzési rendezvényei, 
gyakorlatai

MHP KIKCSF felkészítés, kiképzés CEDC-tagországok I–IV. 65 – –

10. CYBER COALITION KNBSZ kibervédelmi gyakorlat

Németország, 
Hollandia, 
Észtország, 

Magyarország

I–IV. 12 20 –
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11.
CRISIS MANAGEMENT 

EXERCISE 
Short Notice Exercise

KNBSZ
Hadászati szintű 
törzsgyakorlás

NATO- és
EU-tagállamok

III. és IV. 30 – –

12. CROSSED SWORDS MHP KIKCSF, NKE
kibervédelmi gyakorlat

NATO-tagállamok I–IV. 10 – –

13. CYBER EUROPE KNBSZ
kibervédelmi gyakorlat

EU-tagállamok III. és IV. 20 – –

14. CYBER gyakorlatok KNBSZ kibervédelmi gyakorlat
NATO- és

EU-tagállamok, 
Magyarország

I–IV. 6 – –

15. CYBER PHALANX KNBSZ kibervédelmi gyakorlat
NATO- és

EU-tagállamok
I–IV. 10 – –

16. CYBER TESLA KNBSZ kibervédelmi gyakorlat

NATO- és
EU-tagállamok,  

Szerbia, 
Magyarország

I–IV. 20 – –

17. CZECH LION MHP HSZ SZF
Többnemzeti harcászati 

gyakorlat (V4)
Csehország I–IV. 120 – –

18.
DECI tagországok felkészítési, 

kiképzési rendezvényei
MHP KIKCSF

Harcászati szintű 
gyakorlat

NATO- és  
EU-tagállamok

I–IV. 90 – –

19.
EDA Helikopteres kiképzések 
(Helicopter Tactical Instructor 

Course)

MHP HSZ LE
(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX

Magyarország és 
NATO- és  

EU-tagállamok
I–IV. – 500 –

20.
EDA Helicopter Exercise 

Program
MHP HSZ LE

(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX

Magyarország és 
NATO- és

EU-tagállamok
I–IV. 50 50 –

21.
EDA Multinational Helicopter 

Training Centre
MHP HSZ LE

(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX

Magyarország és 
NATO- és

EU-tagállamok
I–IV. 50 50 –

22. EDA MilCERT KNBSZ kibervédelmi gyakorlat EU-tagállamok I–IV. 8 – –

23.

EU Közös Biztonság- és 
Védelempolitikai Program 

felkészítési, kiképzési 
rendezvényei és gyakorlatai

MHP KIKCSF felkészítés, kiképzés
Magyarország,
EU-tagállamok

I–IV. 50 250 500
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24. EU MILEX MHP KIKCSF
törzsvezetési gyakorlat

Belgium III. és IV. 10 – –

25. EU Multilayer MHP KIKCSF válságkezelési gyakorlat
NATO-,

EU-tagállamok
I. és II. 10 – –

26.

European Defence Agency 
(EDA)

HOT BLADE
helikopter gyakorlat

MHP HSZ LE
(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX
Portugália II. és III. 90 – –

27.

EUROPEAN DEFENCE 
AGENCY_PERSONNEL 

RECOVERY-EDUCATION & 
TRAINING COURSES

MHP HSZ LE
(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX

NATO-,
EU-tagállamok,
Magyarország

I–IV. 50 50 –

28.
JLSG HQ törzsmegerősítő 

tartalék kiképzés
MHP LGCSF logisztikai kiképzés

Németország, 
Olaszország, 
Csehország

I–IV. 10 – –

29.
Joint Project Optic Windmill 

(JPOW)
légierő gyakorlat

MHP HSZ LE
(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX

Hollandia, 
Németország

I. és II. 30 – –

30. LION EFFORT
MHP HSZ LE

(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX

Svédország, 
Csehország

II. és III. 90 – –

31. LOCKED SHIELDS KNBSZ kibervédelmi gyakorlat
Észtország, 

Magyarország
I–IV. 15 – –

32.
MATC (Multinational Aviation 

Training Centre)
légierő gyakorlatok 

MHP HSZ LE
(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX/SIMEX

NATO- és
EU-tagállamok

I–IV. 70 – –

33.

MEDEVAC gyakorlatok és 
kiképzések 

(”Emergency Medical 
Multinational Team” 

összekovácsoló gyakorlat)

MH EK
MEDEVAC helikopter 

gyakorlat

Belgium, 
Németország, 

Hollandia, 
Olaszország, 

Magyarország, 
Egyesült Királyság

I–IV. 30 50 –

34. MEDICAL MAN MH EK
többnemzeti 

egészségügyi gyakorlat
Csehország I–IV. 18 – –

35.
MISTRAL NATO CAPEVAL

képességellenőrző gyakorlat
MHP HSZ LE

(MH LEP)
képességellenőrző 

gyakorlat
Magyarország II. és III. – 200 –
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36.
Mobil Biológiai Laboratórium 
(MBL) NATO Response Force 

MH EK
(NRF) minősítő 

gyakorlat
NATO-tagállamok III. 15 – –

37. MOVCON MILU  MHP HSZ LOG
szállítás tervezői 

gyakorlat
NATO-,

EU-tagállamok
I–IV. 5 – –

38.
Multidomain Operations in 

Urban Environment 
Wargaming exercise

MH TP hadijáték Olaszország I. 8 – –

39.
MULTINATIONAL AIR GROUP 
légierő harcászati gyakorlat 

MHP HSZ LE
(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX
Németország I–IV. 90 – –

40.

NATINAMDS gyakorlatok 
(RAMSTEIN AMBITION, 

TORREJON ADVANTAGE, 
KALKAR SKY, DEU JFAC 

felajánlás) 

MHP HSZ LE
(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX/CAX/CPX

NATO- és
EU-tagállamok

I–IV. 250 – –

41.
NATO C-IED felkészítési 

rendezvények, gyakorlatok

MHP HDMCSF/ 
MHP HSZ SZF/ 

MH AA

improvizált 
robbanóeszközök elleni 

felkészítések

NATO- és
EU-tagállamok,  
Magyarország

I–IV. 25 30 –

42.
NATO Coalition Warrior 

Interoperability Exercise 
(CWIX) 

MHP IICSF
interoperabilitási 

gyakorlat
Lengyelország II. 60 – –

43. NATO METOC Seminar 
MH TTP/ 

MH GEOSZ
meteorológiai gyakorlat Belgium II. 5 – –

44.
NATO Response Force (NRF) 

CBRN felkészítés
MH TTP/ 

MH GAVIK
CBRN felkészítés

Németország,  
NATO-,

EU-tagállamok
I–IV. 30 – –

45.

NATO Response Force (NRF) 
Különleges Művelet 

készenléti szolgálatok 
felkészülései, gyakorlatai

MHP HSZ KM
különleges műveleti 

gyakorlat
NATO- és

EU-tagállamok
I–IV. 150 – –

46.

NATO Response Force (VJTF/
NRF 2023 DEU JFAC/SOATG 
(HQ)) Légierő felkészülései, 

gyakorlatai

MHP HSZ LE
(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX/CAX/CPX

NATO- és
EU-tagállamok

I–IV. 150 – –
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47.

NATO Response Force (VJTF/
NRF) 2024-ben szolgálatba 
lépő állomány felkészítési, 

kiképzési rendezvényei

MHP HDMCSF
Felajánlott erők 

felkészítése
NATO- és  

EU-tagállamok
I–IV. 90 – –

48.
NATO TIGER MEET

légierő harcászati gyakorlat
MHP HSZ LE

(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX
Olaszország I. és II. 90 – –

49.
NATO–szerb gyakorlat 

(RESOLVE)

MHP KIKCSF/MH 
TTP/MH 2. TVE harcászati gyakorlat Szerbia III. és IV. 60 – –

50. NCO Winter/Summer Training MHP vez. zls. altiszti kiképzés
Szlovénia, 

Horvátország
I–III. 5 – –

51. NEWFIP (RAMSTEIN GUARD)
MHP HSZ LE

(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX

Magyarország, 
Szlovénia és 

NATO-tagállamok
I. és II. – 300 50

52.
NOBLE/BRILLIANT  BLUEPRINT

Table Top Exercise
MHP HDMCSF törzsvezetési gyakorlat NATO-tagállamok II. és III. 25 – –

53.
NOBLE JUMP

SOCC 
MHP HSZ KM

NRF 23 telepíthetőséget 
ellenőrző gyakorlat

Olaszország, 
Szardínia

I. 30 – –

54. NORTHERN STRIKE MHP HSZ KM
Sarkvidéki 

környezetben 
végrehajtott gyakorlat

USA II. 20 – –

55.
NORTHERN SPIRIT 

Kísérleti / parancsnoki/ 
KNBSZ

kísérleti, parancsnoki 
törzsvezetési gyakorlat

Izland, Hollandia I–IV. 10 – –

56.
RAVENS CHALLENGE

amerikai tűzszerész eljárások 
megismerése, gyakorlása

MHP HSZ SZF
tűzszerész harcászati 

gyakorlat
USA II. és III. 5 – –

57.

Sampling and Identification 
of Biological Chemical and 

Radiological Agents (SIBCRA) 
gyakorlat

MH TTP/MH 
GAVIK

SIBCRA gyakorlat
Olaszország, 

Hollandia
I–IV. 20 – –

58. SMART DEFENCE 1.29 
MH TTP/MH 

GAVIK
CBRN gyakorlat

Lengyelország, 
Szlovákia, 

Olaszország, 
Csehország

I–IV. 10 – –
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59.
SOATU nemzetközi 

kiképzések
MHP HSZ LE

(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX/CAX/CPX

NATO- és
EU-tagállamok,
Magyarország 

I–IV. 50 50 –

60. STEADFAST COBALT NFIU HUN CIS gyakorlat Lengyelország II. 5 – –

61. STEADFAST FLOW
NFIU HUN/ MH 

TTP/MH KKK

NATO, stratégiai, 
mozgástervező, CAX 

gyakorlat
Törökország III. 10 – –

62. STEADFAST FOUNT
NFIU HUN/ MH 

TTP/MH KKK

NATO, stratégiai, 
mozgástervező, CAX 

gyakorlat
Belgium II. 10 – –

63. STEADFAST INTEREST
KNBSZ/ MHP 

HSZ SZF

valós erőkkel 
végrehajtott felderítő 

gyakorlat

Lengyelország, 
Románia, 

Spanyolország
II. és III. 40 – –

64. STEADFAST JUPITER I–II

MHP HSZ SZF/ 
NFIU HUN/MH 

GAVIK/ MH TTP/
MHP HSZ LE/HQ 
MND-C/MH MI/

MHP HSZ KIB

összhaderőnemi NATO 
Response Force (NRF) 

minősítő gyakorlat

NATO-tagállamok, 
Norvégia és  
a Baltikum

II. és III. 150 – –

65. SWEEPSTAKES KNBSZ
interoperabilitási 

gyakorlat

NATO- és
EU-tagállamok,  

Szlovénia
III. 5 – –

66.
SWINGING SWORD 
légvédelmi rakéta 

éleslövészet

MHP HSZ LE
(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX
Lengyelország II. és III. 150 – –

67.

TACTICAL LEADERSHIP 
PROGRAM (TLP21)

harcászati szintű nemzetközi 
repülő képzés

MHP HSZ LE
(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX/CAX/CPX
Spanyolország I–IV. 50 – –

68. UNIFIED VISION KNBSZ

Többnemzeti, 
többszintű, 

számítógéppel 
támogatott gyakorlat

NATO- és
EU-tagállamok, 
Magyarország

I. és II. 10 5 –

69.
V4 EU BG 2023. állománya 

felkészítési, kiképzési 
rendezvényei

MHP HDMCSF/ 
MHP KIKCSF

Felajánlott erők 
felkészítése

NATO- és
EU-tagállamok

I–IV. 200 – –



1552 
H

O
N

V
É

D
E

L
M

I K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 

2022. évi 12. szám
 

2. A Magyar Honvédség és külföldi fegyveres erők részvételével tervezett, külföldi fegyveres erők átvonulásával is járó két- és többoldalú 
megállapodásokon alapuló gyakorlatok és kiképzések

A B C D E F G H

1. A gyakorlat megnevezése Felelős A gyakorlat jellege
A gyakorlat tervezett 

helye (ország)

A gyakorlat 
tervezett 
időpontja

(negyedév)

Külföldi helyszín 
esetén a Magyar 

Honvédség 
létszáma

legfeljebb
(fő)

Magyarországi helyszín 
esetén részt vevő 

külföldi fegyveres erő 
létszáma legfeljebb

(fő)

Magyarországi 
áthaladás esetén 
áthaladó külföldi 

fegyveres erő 
létszáma 

legfeljebb
(fő)

2. ADAPTIVE INTERACTION MHP HSZ KIB
CIMIC törzsvezetési 

gyakorlat
Olaszország II. és III. 10 – –

3.
ADRIATIC STRIKE, (JTAC/CAS) 

gyakorlat
MHP HSZ LE

(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX/CAX/CPX
Szlovénia II. 70 – –

4. AGILE SPIRIT MHP KIKCSF

többnemzeti 
számítógéppel 

támogatott 
parancsnoki és 
törzsvezetési 

gyakorlat/ 
LIVEX

Georgia II. és III. 20 – –

5.
Air to Air Refueling 

Recurrency Training
légi utántöltési gyakorlat

MHP HSZ LE
(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX

Magyarország, 
NATO- és

EU-tagállamok
I–IV. 30 30 –

6.
AIR WOLF HUNTING 

Regionális Légi Kutató-mentő 
gyakorlás

MHP HSZ LE
(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX
Magyarország III. – 120 –

7. ALLIED SPIRIT
MH TP, MH 

TTP/MHP HSZ 
KIB/MH KIMK

többnemzeti terepen 
végrehajtott gyakorlat

Németország I. 60 – –

8.

AMPLE STRIKE 
Közvetlen légi támogatás 
(Close Air Support, CAS) 

előkészítésének és 
végrehajtásának gyakorlása

MHP HSZ LE
(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX
Csehország III. 20 – –
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9.
ANAKONDA/ 

DRAGON gyakorlat MHP HSZ SZF harcászati gyakorlat Lengyelország I–III. 50 – –

10.
ANATOLIAN EAGLE/PHOENIX

légierő gyakorlat
MHP HSZ LE

(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX
Törökország I–III. 50 – –

11. ARDENT DEFENDER MHP HSZ SZF tűzszerész gyakorlat Kanada III. 5 – –

12.
ATP-45 manuális értékelő 

felkészítő nemzetközi 
felkészítés

MH TTP/MH 
GAVIK

ABV kiképzés Magyarország II. – 25 –

13. BEDROCK MHP LOGCSF
valós befogadó nemzeti 
támogatást megvalósító 

gyakorlat

A DE23 tervezése 
szerint NATO-, 

EU-tagországok
I–IV. 150 80 –

14. Belga térítéses gyakorlat
MHP HSZ SZF/

MH TP
térítéses gyakorlat Magyarország I–IV. – 200 –

15. BISON COUNTER 
MHP HDMCSF/
MHP HSZ SZF/

MH AA

többnemzeti C-IED 
gyakorlat

NATO- és
EU-tagállamok,  
Magyarország

IV. 30 50 –

16. BLACK SWAN/JACKAL CAVE MHP HSZ KM
különleges műveleti 

gyakorlat

Magyarország, 
NATO-,

EU-tagállamok
II. és III. 70 300 120

17. BLASTING CAP MHP HSZ SZF
Amerikai–Magyar 
tűzszerész közös 

kiképzés

Németország, 
Magyarország, 

NATO-,
EU-tagállamok

I–IV. 20 10 –

18.
BLUE HORIZON

légierő törzsvezetési 
gyakorlat

MHP HSZ LE
(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / CAX/

CPX
Magyarország IV. – 80 –

19.
BOLD QUEST, (DACAS) JTAC 

gyakorlat
MHP HSZ LE

(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX

NATO- és
EU-tagállamok, 

Ausztrália
II. és IV. 20 – –

20. BRAVE WARRIOR
MHP HSZ SZF/

HQ MND-C

szárazföldi harcászati 
gyakorlat 

eVA BG gyakorlata

Magyarország, 
Szlovákia

I–IV. – 1 100 –
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21. BREAKTHROUGH MHP HSZ SZF

többnemzeti 
éleslövészettel 

egybekötött harcászati 
gyakorlat

Magyarország I–III. – 500 –

22.

Brit–Magyar–amerikai közös 
légierő felkészítés 
(HUNGARY PUMA,  

CENTRAL HAWK
CARPATHIAN HAWK

FLYING SWORD
MAGYAR–BRIT REPÜLŐ 
HARCÁSZATI REPÜLŐ 

KIKÉPZÉS)

MHP HSZ LE
(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX

USA, Egyesült 
Királyság, 

Magyarország
I–IV. 50 500 –

23. BROKEN WING
MHP HSZ LE 
MHP KIKCSF

légiközlekedés 
vészhelyzeti 

gyakorlat
Szlovénia II. és III. 5 – –

24.
Bulk Fuel Installation (BFI) 
kiképzések, felkészítések

MH TTP/MH ARB közös kiképzés
Németország, 
Magyarország

I–IV. 50 45 –

25. CETATEA 
MHP HSZ SZF/

MHP IICSF

vezetés-irányítási 
(Federated Mission 
Network) gyakorlat

Románia III. és IV. 40 – –

26. CLEAN CARE MH EK
ABV egészségügyi 

gyakorlat
NATO-,

EU-tagállamok
I. és II. 10 – –

27. CLEARANCE DIVER MHP HSZ SZF búvárgyakorlat
Horvátország, 
Magyarország

I–IV. 10 10 –

28.
Combined Joint European 

Exercise (CJEX)
NKE törzsvezetési gyakorlat

Olaszország, 
Franciaország, 
Spanyolország, 
Németország, 

Anglia

II. 45 – –

29. Common Joint Effort Exercise NKE
számítógéppel 

támogatott nemzetközi 
törzsvezetési gyakorlat

Szlovákia, 
Lengyelország, 

Észtország, 
Németország

I–III. 15 – –

30.
CROSS LANDING 

román–magyar légi 
kutató-mentő gyakorlat

MHP HSZ LE
(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX

Magyarország, 
Románia

I–IV. 30 50 –
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31.

DEFENDER EUROPE 23 
gyakorlat sorozat (SWIFT 
RESPONSE, IMMEDIATE 

RESPONSE, SABER 
GUARDIAN, JACKAL STONE, 

ASTRAL KNIGHT)

MHP KIKCSF harcászati gyakorlat
NATO- és

EU-tagállamok
II–IV. 250 800 1 500

32. DIGITAL SHIELDS MHP HSZ KIB
többnemzeti, 

kibervédelmi gyakorlat
Magyarország I. – 10 –

33. DIGITÁLIS CSAPÁS MHP HSZ KIB
többnemzeti 

kiberműveleti gyakorlat
Magyarország III. és IV. – 10 –

34.
The contribution of Cyber in 

Hybrid Conflict 
törzsgyakorlás

MHP HSZ KIB kiber törzsgyakorlás Finnország I. és II. 2 – –

35. DYNAMIC FRONT MHP HSZ SZF
tüzér törzsvezetési 

gyakorlat
Németország, 

Dánia
I–III. 60 – –

36. EFES 
MHP HSZ LE

(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX/CAX/CPX
Törökország I–IV. 25 – –

37.
Ejtőernyős nemzetközi 

kiképzések
MHP HSZ LE

(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX

NATO- és
EU-tagállamok, 
Magyarország

I–IV. 100 180 –

38. FLINTLOCK MHP HSZ KM
többnemzeti KM 

gyakorlat

NATO- és
EU-tagállamok, 

Afrika
I–III. 35 – –

39. FOURLOG NKE logisztikai gyakorlat
Ausztria, 

Magyarország, 
Cseh Köztársaság

I. 40 20 –
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40.

Haderőfejlesztési és 
Honvédelmi Programhoz 

kapcsolódó kiképzési 
felkészítési rendezvények

Leopard-2, PZH-2000; LYNX, 
felderítő eszközök, H145M, 

H225M, NASAMS, ELM-2084, 
KC-390, KM vízi eszközök, 

kezelőszemélyzetek, 
alegységek, ejtőernyős 
nemzetközi felkészítése

MHP KIKCSF 
MHP HSZ SZF
MHP HSZ LE

MHP HSZ LOG
MHP HSZ KM 

KNBSZ

terepen valós erőkkel 
végrehajtott 

gyakorlatok, felkészítési, 
kiképzési rendezvények

NATO-,
EU-tagállamok, 
Magyarország

I–IV. 500 50 –

41.
Holland térítéses  

gyakorlat I–II.
MHP HSZ SZF/

MH TP
térítéses gyakorlat Magyarország I–IV. 800 – –

42.
Horvát–Szlovák–Magyar KM 

búvár kiképzés
MHP HSZ KM búvárkiképzés

Horvátország/ 
Szlovákia/ 

Magyarország
III. és IV. 15 10 –

43.

HUN–USA közös kiképzés 
többnemzeti részvétellel 
(STEPPE ARCHER, TURUL 

PARTNER)

MHP HSZ LE /
HSZ SZF

Harcászati gyakorlat / 
LIVEX

Magyarország I–IV. – 600 –

44. IANUS KNBSZ
valós erőkkel, terepen 

végrehajtott harcászati 
gyakorlat

Magyarország II. és III. – 50 –

45.

INFORMATIONSLEHRÜBUNG/ 
AUSBILDUNGLEHRÜBUNG 

(ILÜ/ALÜ)
logisztikai demonstrációs 

gyakorlat

MHP HSZ LOG logisztikai gyakorlat Németország III. 100 – –

46.
INTERCEPTOR

Air Policing gyakorlat
MHP HSZ LE

(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX

Magyarország, 
Románia

I–IV. 15 15 –

47.
International Survey 
Networking Exercise

MH TTP
többnemzeti, 

kibervédelmi gyakorlat
Ausztria II. és III. 5 – –

48.
IRON CAT

szerb–magyar közös flottilla 
gyakorlat

MHP HSZ SZF harcászati gyakorlat
Szerbia, 

Magyarország
III. 35 35 –
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49.

JOLLY VIHAR 
magyar–amerikai közös 
helikopter fedélzetéről 

negyedévente végrehajtott 
éleslövészet és CSAR 

gyakorlat

MHP HSZ LE
(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX, harci 
Kutató-mentő

Magyarország I–IV. – 300 –

50. JOINT COOPERATION MHP HSZ KIB
többnemzeti terepen 

végrehajtott CIMIC 
gyakorlat

Németország II. és III. 8 – –

51.
JTAC/SOTAC/TACP előretolt/

harcászati repülésirányító 
kiképzés

MHP HSZ LE
(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX

Magyarország, 
NATO- és

EU-tagállamok
I–IV. 100 100 –

52.

Kadét csapatgyakorlat 
Saint Cyr-i Katonai 

Akadémiával történő 
együttműködés keretében 

cserekiképzés

MHP HSZ SZF közös kiképzés Magyarország I. – 10 –

53. KHAAN QUEST MHP KIKCSF
többnemzeti harcászati 

gyakorlat
Mongólia II. és III. 15 – –

54.
Különleges Műveleti 

mesterlövész kiképzések
MHP HSZ KM mesterlövész kiképzés

Magyarország, 
NATO- és

EU-tagállamok
I–IV. 35 45 –

55.
LORD MOUNTAIN 

szlovén–magyar helikopter 
kiképzés

MHP HSZ LE
(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX
Szlovénia I–III. 30 – –

56. MADRIGAL HQ MND-C
számítógéppel 

támogatott törzsvezetési 
gyakorlat

Horvátország I. 50 – –

57. MAGLITE NKE
többnemzeti logisztikai 

kiképzés
Nagy-Britannia, 
Magyarország

II. és IV. 30 30 –

58.
Magyar–amerikai  

különleges műveleti
közös kiképzés és felkészítés

MHP HSZ KM
különleges műveleti 

kiképzés
NATO- és

EU-tagállamok
I–IV. 120 50 –

59.
Magyar–belga KM/RL

közös kiképzés és felkészítés
MHP HSZ KM

különleges műveleti 
kiképzés

NATO- és
EU-tagállamok

I–IV. 50 50 –
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60.
MH hajózó állomány 

magashegyi kondicionáló és 
túlélő kiképzése

MMHP KIKCSF
MHP HSZ KM

túlélő kiképzés Bulgária I. és II. 60 – –

61. NEIGHBOURS MHP HSZ SZF
magyar–szerb–amerikai 

szakasz szintű 
cserekiképzés

Szerbia, 
Magyarország

II–IV. 30 30 –

62.
Nemzetközi logisztikai 

törzsfelkészítések és 
gyakorlatok 

MHP LGCSF törzsfelkészítés

Belgium, 
Hollandia, 

Törökország, 
Németország

I–IV. 10 – –

63. NEW BASTION HQ MND-C törzsgyakorlás
Magyarország,

Szlovákia,
Horvátország

I–IV. 120 150 –

64.
 Olasz helikopteres térítéses 

gyakorlat
MHP HSZ LE

(MH LEP)
térítéses gyakorlat Magyarország I–IV. – 300 –

65.
OHANG KC-135 

FAMILIARIZATION TRAINING 
MHP HSZ LE

(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX
Magyarország I–IV. – 100 –

66. Operation Resolute Castle MH HSZ SZF
amerikai-magyar közös 

műszaki gyakorlat
Magyarország I–IV. – 50 –

67.

részvétel a többnemzeti 
együttműködés keretében a 

pakisztáni fegyveres erők 
szervezésében végrehajtásra 

kerülő kiképzési 
rendezvényeken

MHP KIKCSF közös kiképzés
Pakisztán/ 

Magyarország
I–IV. 30 20 –

68. PLATINUM WOLF MH TTP
békeműveleti harcászati 

gyakorlat
Szerbia  II. és III. 50 – –

69. POWERFUL WORLD KIBSZ harcászati törzsgyakorlás Csehország IV. 5 – –

70. PUMA MHP HSZ SZF
V4 összhaderőnemi 

gyakorlat
Lengyelország I–IV. 200 – –

71. PURPLE FIELD MHP HSZ SZF CBRN gyakorlat Szerbia II. és III. 50 – –

72. SAFETY FUEL
MHP TTP/MH 

ARB
logisztikai gyakorlat

Németország az 
AIR DEFENDER 23 

gyakorlat 
keretében

II. és III. 30 50 –
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73. SAFETY TRANSPORT MHP HSZ LOG logisztikai gyakorlat
Németország, 
Magyarország, 
Horvátország

I–III. 130 150 –

74. SÁRARANY MEZŐ MHP HSZ SZF vegyivédelmi gyakorlat Szlovákia I. és II. 50 – –

75. SAVA STAR MH TTP
többnemzeti (tartalékos) 

harcászati gyakorlat

Horvátország, 
Szerbia, Egyesült 

Királyság, 
Magyarország

I–III. 300 150 –

76. SHARP LYNX MH TTP

terepen végrehajtásra 
tervezett éleslövészettel 
egybekötött harcászati 

gyakorlat

V4-tagországok III. és IV. 20 60 200

77. SLOVAK SHIELD MHP HSZ SZF V4 harcászati gyakorlat
Szlovákia/ 

Magyarország
I. és II. 120 110 –

78. SOFT CAPS MHP HSZ KIB
nemzetközi CIMIC, Kiber 

és PSYOPS gyakorlat
Magyarország II. – 80 –

79. SOTAC (JTAC) MHP HSZ KM
többnemzeti különleges 

műveleti kiképzés
NATO- és 

EU-tagállamok
I–IV. 10 – –

80. STRONG BASTION
HQ MND-C/
MHP KIKCSF

Közép-európai 
Többnemzeti 
Hadosztály-

parancsnokság minősítő 
gyakorlata

Magyarország/
Horvátország, 

Szlovákia
II. 150 150 200

81. STRONG WILL KNBSZ

Harcászati szintű, 
mélységi/ 

csapatfelderítő szakasz/
század szintű, 

nemzetközi gyakorlat

Magyarország III. és IV. – 180 –

82.
SUMMER RECONNAISSANCE 

TRAINING GROUPING 
KNBSZ

terepen végrehajtott 
harcászati gyakorlat Lengyelország II. 50 – –

83.
SZLOVÁK/HORVÁT 

MAGASHEGYI HELIKOPTERES 
KIKÉPZÉSEK

MHP HSZ LE
(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX

Szlovákia/ 
Horvátország

I–III. 50 – –

84.
Szlovák–Magyar közös búvár 

kiképzés
MHP HSZ SZF közös búvárkiképzés

Szlovákia, 
Magyarország

I–III. 12 15 –
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85.
TIMRAC  

CBRN gyakorlat
HP HSZ SZF CBRN gyakorlat Ausztria II. és III. 10 – –

86.
TOXIC LANCE

vegyivédelmi gyakorlat
MHP HSZ SZF vegyivédelmi gyakorlat Szlovákia II. 45 – –

87. TOXIC VALLEY gyakorlat MHP HSZ SZF
SICA/SIBCRA

vegyivédelmi gyakorlat
Szlovákia III. 40 – –

88.  FORT, FLINTLOCK, KOBRA MHP HSZ KM
Többnemzeti harcászati 

különleges műveleti 
gyakorlatok

NATO- és
EU-tagállamok, 

Afrika 
Lengyelország, 

Szenegál

I–IV. 200 – –

89.

Többnemzeti Szárazföldi 
Kötelék (Multinational Land 
Force – MLF) gyakorlatai és 

kiképzési rendezvényei 
(CLEVER FERRET) 

MHP HSZ SZF/
NKE

harcászati gyakorlat
Szlovénia, 

Olaszország, 
Magyarország 

I–IV. 120 250 –

90. TRIGLAV STAR
HSZ SZF/HSZ 

KM, KNBSZ

terepen végrehajtott 
harcászati gyakorlat Szlovénia III. és IV. 50 – –

91. Tűzszerész felkészítés MHP HSZ SZF tűzszerész felkészítés
NATO-,

EU-tagállamok
I–IV. 25 10 –

92. US OHNG gyakorlat
MHP HDMCSF/

MH TTP
katasztrófavédelmi 

gyakorlat
USA, 

Magyarország
I–IV. 150 80 –

93.
US OHNG Erők Védelme (FP) 

felkészítés
MHP HDMCSF/ harcászati kiképzés USA II–IV. 20 – –

94. VALIANT LYNX HQ MND-C
számítógéppel 

támogatott törzsvezetési 
gyakorlat

Magyarország, 
Spanyolország

IV. 80 600 –

95. V4 kiképzési rendezvények MHP KIKCSF harcászati gyakorlat
EU, 

V4-tagországok
I–IV. 120 330 –

96. V4 JLSG HQ felkészítések MHP LGCSF logisztikai kiképzések
NATO-,

EU-tagországok 
(V4-nemzetek)

I–IV. 20 – –

97. V4 Mapping MH TTP térképész gyakorlat Magyarország IV. 5 – –
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98. VIKING MHP HSZ KIB

számítógéppel 
támogatott törzsvezetési 

gyakorlat 
(CIMIC)

Svédország I–IV. 2 – –

99.

WISE FORESIGHT  
román–magyar 

békefenntartó zászlóalj 
gyakorlata

MHP HSZ SZF harcászati gyakorlat
Magyarország és 

Románia
III. és IV. 35 45 –

100. YGGDRASIL MHP HSZ KIB PSYOPS gyakorlat Dánia I. és II. 8 – –

3. Külföldi fegyveres erők átvonulása

A B C

1. A tevékenység megnevezése
A feladat tervezett 

időpontja
(negyedév)

Engedélyezett 
létszám

(egyidejűleg 
legfeljebb, 

főben 
meghatározva)

2.
Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépés 
keretében történő áthaladások

I–IV. 1 000

3. NATO Iraki Missziója (NMI) keretében történő áthaladások I–IV. 1 000

4. NATO KFOR misszió keretében történő áthaladások I–IV. 1 000

5. EUFOR misszió keretében történő áthaladások I–IV. 1 000

6. EUTM Mali misszió keretében történő áthaladások I–IV. 200

7. EUTM Somalia misszió keretében történő áthaladások I–IV. 200

8. UNIFIL békefenntartó misszió keretében történő áthaladások I–IV. 500

9. UNFICYP misszió keretében történő áthaladások I–IV. 1 000

10. MINURSO Nyugat-Szahara misszió keretében történő áthaladások I–IV. 200

11.
DEFENDER 23 gyakorlatsorozat keretében történő áthaladások és 
gyakorlatok

I–IV. 3 000

12. EU SOF misszió I–IV. 500

13. NATO-, EU-tagállamok nigeri szerepvállalásával összefüggő csapatmozgások I–IV. 1 000

14. MINUSCA Közép-afrikai Köztársaság misszió keretében történő áthaladások I–IV. 500

15. MFO békefenntartó misszió keretében történő áthaladások I–IV. 1 000

16. EUTM RCA Közép-afrikai Köztársaság misszió keretében történő áthaladások I–IV. 500
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17. EUMM Georgia misszió keretében történő áthaladások I–IV. 200

18. Szövetséges felderítő légijárművek áthaladása a magyar légtérben I–IV. –

19.
Joint Combined Exchange Training szövetségesi gyakorlatokra történő 
áthaladások

I–IV. 1 000

20.
NATO Response Force (NRF), Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) és 
NATO Readiness Initiative (NRI) áthaladási gyakorlatok

I–IV. 1 000

21.
NATO 2023. évi Katonai Kiképzési és Gyakorlat Programban szereplő 
rendezvényeken részt vevő erők áthaladása

I–IV. 500

22.
EU 2023. évi Gyakorlat Programban szereplő rendezvényeken részt vevő 
erők áthaladása 

I–IV. 500

23.
Az Európában Települő Amerikai Erők Parancsnoksága által 2023. évben 
végrehajtásra tervezett gyakorlatokon részt vevő erők áthaladása

I–IV. 1 000

4. Magyarországon települő nemzetközi katonai szervezetekkel kapcsolatos csapatmozgások

A B C

1. A tevékenység megnevezése
A feladat tervezett 

időpontja
(negyedév)

Külföldi 
fegyveres erő 

létszáma
(egyidejűleg 
legfeljebb, 

főben 
meghatározva)

2.
A Pápán települő Stratégiai Légiszállítási Képességgel kapcsolatos katonai 
szállítás jellegű csapatmozgások

I–IV. 1 000

3.

A Pápán települő Stratégiai Légiszállítási Képességgel (SAC) kapcsolatos, a 
magyar felségjelű légijárművekhez kötődő kiképzési jellegű 
csapatmozgások, ideértve a SAC nemzetekhez tartozó legfeljebb  
10 légijármű részvételét

I–IV. 500

4. DCM-E csapatmozgások I–IV. –

5. DCM-E által szervezett magyarországi gyakorlatok I–IV. 300

6. NFIU HUN csapatmozgások I–IV. –

7. NFIU HUN által szervezett magyarországi gyakorlatok I–IV. 300

8. HQ MND-C csapatmozgások I–IV. –

9. HQ MND-C által szervezett magyarországi gyakorlatok I–IV. 500
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2. melléklet az 1583/2022. (XI. 30.) Korm. határozathoz

Az 1. melléklet 1. és 2. pontja szerinti felelős szervek rövid megjelölése

 1. HQ MND-C: Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság
 2. KNBSZ: Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
 3. MH 2. TVE: Magyar Honvédség 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred
 4. MH AA: Magyar Honvédség Altiszti Akadémia
 5. MH ARB: Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis
 6. MH EK: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
 7. MH GAVIK: Magyar Honvédség Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ
 8. MH GEOSZ: Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat
 9. MH KIMK: Magyar Honvédség Kiber- és Információs Műveleti Központ
10. MH KKK: Magyar Honvédség Katonai Közlekedési Központ
11. MH LEP: MH Légierő Parancsnokság
12. MH MI: MH Modernizációs Intézet
13. MH TP: Magyar Honvédség Transzformációs Parancsnokság
14. MH TTP: Magyar Honvédség Tartalékképző és Támogató Parancsnokság
15. MHP HDMCSF: Magyar Honvédség Parancsnoksága Hadműveleti Csoportfőnökség
16. MHP HSZ KIB: Magyar Honvédség Parancsnoksága Haderőnemi Szemlélőség (Kibervédelmi)
17. MHP HSZ KM: Magyar Honvédség Parancsnoksága Haderőnemi Szemlélőség (Különleges Műveleti)
18. MHP HSZ LE: Magyar Honvédség Parancsnoksága Haderőnemi Szemlélőség (Légierő)
19. MHP HSZ LOG: Magyar Honvédség Parancsnoksága Haderőnemi Szemlélőség (Logisztikai)
20. MHP HSZ SZF: Magyar Honvédség Parancsnoksága Haderőnemi Szemlélőség (Szárazföldi)
21. MHP IICSF: Magyar Honvédség Parancsnoksága Infokommunikációs és Információvédelmi Csoportfőnökség
22. MHP KIKCSF: Magyar Honvédség Parancsnoksága Kiképzési Csoportfőnökség
23. MHP LGCSF: Magyar Honvédség Parancsnoksága Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség
24. MHP vez. zls.: Magyar Honvédség Parancsnoksága Vezénylő Zászlós
25. NFIU HUN: NATO Force Integration Unit Hungary (Magyarországon települő NATO Erőket Integráló Elem)
26. NKE: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
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A Kormány 1598/2022. (XII. 1.) Korm. határozata
a Nemzeti Atlétikai Központ megvalósításához kapcsolódó egyes feladatokról

 1.  A Kormány
a) az új Nemzeti Atlétikai Központ megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1727/2020. (X. 30.)  

Korm. határozat [a továbbiakban: 1727/2020. (X. 30.) Korm. határozat] 11.  pontja, valamint a  Ferencvárosi 
Szabadidő- és Sportpark részeként szabadtéri atlétikai edzőpályák és kapcsolódó létesítményei 
megvalósításáról szóló 1218/2022. (IV. 5.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1218/2022. (IV. 5.)  
Korm. határozat] 1.  pont i)  alpontja szerinti feladatok részbeni végrehajtása érdekében egyetért  
az  1727/2020. (X. 30.) Korm. határozat és az  1218/2022. (IV. 5.) Korm. határozat szerinti beruházások (a 
továbbiakban együtt: Beruházások) vonatkozásában azzal, hogy az  épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben, annak végrehajtási jogszabályaiban, valamint az  annak 
végrehajtása kapcsán kiadott közjogi szervezetszabályozó eszközökben előírt nyilatkozatok  
(a továbbiakban: Nyilatkozatok) kiadása során az állam nevében a tulajdonosi joggyakorlónak – mindaddig, 
amíg a  Beruházások során létrejövő állami tulajdonú vagyonelemek nem kerülnek az  állami tulajdonú 
sportingatlanok üzemeltetési feladatait ellátó szervezet (a továbbiakban: Ügynökség) egységes tulajdonosi 
joggyakorlása alá – olyan kérdésekben, melyek sportszakmai szaktudást igényelnek, ki kell kérnie
aa) 2022. december 31-ig a Nemzeti Sportközpontok,
ab) 2023. január 1-jétől az Ügynökség

 sportszakmai és sportingatlan-üzemeltetési álláspontját, és e  tekintetben a  Nyilatkozatok megtétele során 
a tulajdonosi joggyakorló a megadott állásponthoz kötve van;

b) felhívja az építési és közlekedési minisztert, a gazdaságfejlesztési minisztert és a honvédelmi minisztert, hogy 
az  a)  alpontban meghatározott szervezetek útján tegyék meg a  szükséges intézkedéseket  
az ott meghatározott feladat ütemezett végrehajtása érdekében.
Felelős: építési és közlekedési miniszter
 gazdaságfejlesztési miniszter
 honvédelmi miniszter
Határidő: folyamatos

 2.  Az  1727/2020. (X. 30.) Korm. határozat 1.  pontjában a „211 982 880 540” szövegrész helyébe a „246 526 880 540” 
szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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Utasítások

A honvédelmi miniszter 44/2022. (XI. 30.) HM utasítása  
a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 35/2022. (VIII. 25.) HM utasítás módosításáról

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

1. §  A miniszteri biztos kinevezéséről szóló 35/2022. (VIII. 25.) HM utasítás (a továbbiakban: HM utasítás) 2.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A miniszteri biztos feladatkörében eljárva ellátja különösen a következő tevékenységeket:
a) tanácsadás
aa) a katonai lovaskultúra,
ab) a lovas- és lósport,
ac) a Kincsem Park fejlesztése,
ad) Örkénytábor – Táborfalva – fejlesztése
területén,
b) kapcsolattartás és koordináció a lósport előmozdítása érdekében a Kincsem Park bevonásával,
c) kapcsolattartás és koordináció a lovas társadalmi szervezetekkel,
d) kapcsolattartás és koordináció az Agrárminisztériummal a lovaságazatot érintő kérdésekben.”

2. §  A HM utasítás 1. §-ában a „Kincsem Nemzeti Lovas Program megújításáért és végrehajtásáért” szövegrész helyébe 
a „magyar katonai lovaskultúráért és lovassportért” szöveg lép.

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

  Szalay-Bobrovniczky Kristóf s. k.,
  honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 45/2022. (XII. 7.) HM utasítása  
egyes reprezentációs és gazdálkodási tárgyú miniszteri utasítások módosításáról

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

1. A belföldi reprezentációról szóló 20/2020. (IV. 20.) HM utasítás módosítása

1. § (1) A  belföldi reprezentációról szóló 20/2020. (IV. 20.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut1.) 4.  §-a a  következő 
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  (1)  bekezdéstől eltérően a  miniszter, az  államtitkár, a  helyettes államtitkár, a  Miniszteri Kabinet 
kabinetfőnöke, az  MH PK, a  KNBSZ főigazgató, az  MH PK helyettes és a  KNBSZ főigazgató-helyettes részére 
a  tárgyévben megállapítható keretek az  1.  mellékletben foglalt normákat meghaladóan, az  egyes vezetői szintek 
figyelembevételével is megállapíthatók, az  adott évi intézményi költségvetés terhére – a  gazdálkodási ügyekért 
felelős helyettes államtitkár felterjesztése alapján – a HM közigazgatási államtitkára jóváhagyásával.”

 (2) Az Ut1. 4. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az  újonnan kinevezett parancsnok részére a  személyi reprezentációs norma a  naptári napok 
figyelembevételével időarányosan kerül megállapításra. Személyi változás esetén a korábbi parancsnok által az éves 
norma 5.  § (2)  bekezdése szerinti felhasználása miatt a  kapcsolódó költségvetési előirányzatok rendezését 
a tényleges felhasználás figyelembevételével kell végrehajtani.”
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2. §  Az Ut1. 5. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A reprezentációs kiadások átutalással, készpénzzel, illetve VIP kincstári kártyával kerülhetnek kiegyenlítésre.
(5) Éttermi vendéglátás esetén a  teljesítésigazolásban ki kell térni a  vendéglátás indokára, helyére és időpontjára, 
valamint a vendéglátásban részesültek körére.”

3. §  Az Ut1. 7/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  miniszter, az  államtitkár, a  helyettes államtitkár, a  miniszteri biztos, a  kabinetfőnök, a  miniszter közvetlen 
alárendeltségébe tartozó szervezet vezetője, a  KNBSZ főigazgatója és helyettese, az  MH PK és helyettese, 
a  Magyar  Honvédség Parancsnokságának (a továbbiakban: MHP) törzsfőnöke, a  törzsigazgató és helyettese, 
az  MHP  alárendeltségébe tartozó katonai szervezet vezetője, az  altiszti főreferens, az  NKE Hadtudományi és 
Honvédtisztképző Kar dékánja, a  miniszter fenntartói irányítása alá tartozó, a  honvédelemről és a  Magyar 
Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 3. § 14. pontja szerinti honvédelmi szervezetnek nem minősülő többcélú 
szakképző intézmény igazgatója, valamint az  MH vezénylő zászlósa feladatkörével összefüggésben a  honvédelmi 
szervezetek személyi állományába nem tartozó személynek emlékül – az  adományozni kívánt személy 
tevékenységéhez, illetve alkalomhoz igazodóan, a  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3.  § 
27.  pontja szerinti üzleti ajándéknak minősülő – reprezentációs ajándékot, oklevelet, emléklapot, szolgáltatás 
nyújtására szóló utalványt, emlékérmet, emléktárgyat (a továbbiakban együtt: reprezentációs emléktárgy) 
adományozhat az  erre a  jogcímre jóváhagyott éves költségvetési előirányzat mértékéig. A  reprezentációs 
emléktárgyak költsége nem terheli az 1. és 2. mellékletben meghatározott reprezentációs normákat.”

4. §  Az Ut1. a következő 11. §-sal egészül ki:
„11. § (1) Ezen utasításnak az egyes reprezentációs és gazdálkodási tárgyú miniszteri utasítások módosításáról szóló 
45/2022. (XII. 7.) HM utasítással (a továbbiakban: HM utasítás) megállapított 4. § (2a) bekezdését 2022. május 1-jétől, 
4. § (8) bekezdését a Honvédelmi Minisztériumban 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) A 4. § (2a) bekezdése szerinti normát először a 2022. évre, a HM utasítás hatálybalépését követő 15. napig kell 
megállapítani.”

5. §  Az Ut1.
a) 1. melléklete az 1. melléklet,
b) 2. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.

6. §  Az Ut1.
a) 1.  § (1)  bekezdésében a „ , valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 

CXIII. törvény 80. § 13.” szövegrész helyébe a „szóló 2021. évi CXL. törvény 3. § 14.” szöveg,
b) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „tagja, továbbá a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 29. § 

(3)  bekezdése szerinti álláshelyet betöltő személy (a továbbiakban: államtitkári főtanácsos)” szövegrész 
helyébe a „tagja” szöveg,

c) 7/A. § (5) bekezdés b) pontjában az „az államtitkári főtanácsos, a miniszteri biztos, a kabinetfőnök, a miniszter 
közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezet vezetője, a KNBSZ főigazgató-helyettese, az MHP törzsfőnöke, 
a  haderőnemi szemlélő” szövegrész helyébe az „a miniszteri biztos, a  kabinetfőnök, a  miniszter közvetlen 
alárendeltségébe tartozó szervezet vezetője, a  KNBSZ főigazgató-helyettese, az  MHP törzsfőnöke, 
a törzsigazgató, a törzsigazgató-helyettes,” szöveg,

d) 7/A. § (5) bekezdés c) pontjában a „ , valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 
2011. évi CXIII. törvény 80. § 13.” szövegrész helyébe a „szóló 2021. évi CXL. törvény 3. § 14.” szöveg

lép.

2. Az egyes hazai rendezvények és a nemzetközi katonai együttműködéssel összefüggő  
magyarországi programok vendéglátási, valamint a nemzetközi kapcsolattartással összefüggő 
utazások logisztikai biztosításának kérdéseiről szóló 47/2020. (VIII. 31.) HM utasítás módosítása

7. §  Az egyes hazai rendezvények és a  nemzetközi katonai együttműködéssel összefüggő magyarországi programok 
vendéglátási, valamint a  nemzetközi kapcsolattartással összefüggő utazások logisztikai biztosításának kérdéseiről 
szóló 47/2020. (VIII. 31.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut2.) a következő 36/A. §-sal egészül ki:
„36/A. § (1) A miniszter, az államtitkár, a helyettes államtitkár, a Miniszteri Kabinet kabinetfőnöke, az MH PK, a KNBSZ 
főigazgató, az MH PK helyettes és a KNBSZ főigazgató-helyettes a beosztásával összefüggésben külföldön felmerülő 
nemzetközi feladatokhoz kapcsolódóan nemzetközi személyi reprezentációs keretre jogosult.
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(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott beosztást betöltő személyek részére a  tárgyévben rendelkezésre álló, 
az  egyes vezetői szintek figyelembevételével megállapítható nemzetközi személyi reprezentációs keretekről 
az  adott évi nemzetközi költségvetés terhére – a  gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkár felterjesztése 
alapján – a HM KÁT a tárgyévet megelőző év december 1-jéig írásban dönt.
(3) Az  újonnan kinevezett (1)  bekezdésben meghatározott beosztást betöltő személy nemzetközi személyi 
reprezentációs keretét a  (2)  bekezdés szerint meg kell állapítani. Személyi változás esetén a  beosztást korábban 
betöltött személy éves keretéhez kapcsolódóan a költségvetési előirányzat rendezését a tényleges felhasználásnak 
megfelelően kell végrehajtani.
(4) Az  (1)  bekezdésben meghatározott beosztást betöltő személyek és az  általuk vezetett tárgyaló delegáció 
reprezentációja során nemzetközi személyi reprezentációként különösen az  Szja. tv. 3.  § 26.  pontja szerinti 
vendéglátás, valamint az Szja. tv. 3. § 27. pontja szerint adott üzleti ajándék vásárlása számolható el.
(5) A nemzetközi személyi reprezentáció miatti költségvetési előirányzatokat a HM VGH tervezi és azok a nemzetközi 
költségvetésben kerülnek jóváhagyásra.
(6) A  nemzetközi személyi reprezentációs kiadások átutalással, készpénzzel és kincstári VIP-kártyával kerülhetnek 
kiegyenlítésre. A  nemzetközi személyi reprezentációra előleg adható, melyet a  kiutazási engedélyben kell 
feltüntetni.
(7) A  fogyasztási cikkek és szolgáltatások beszerzését elsősorban a  tárgyaló delegáció által, külföldön lehet 
végrehajtani.
(8) A  nemzetközi személyi reprezentációs keret terhére beszerezhető ajándékok esetében a  30–32.  §-ban és 
az 5. mellékletben foglaltakat nem kell alkalmazni.”

8. §  Az Ut2. 43. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„43. § (1) Ezen utasításnak az egyes reprezentációs és gazdálkodási tárgyú miniszteri utasítások módosításáról szóló 
45/2022. (XII. 7.) HM utasítással megállapított 34.  § (1)–(2)  bekezdését, 35.  § (1)  bekezdését és 36/A.  §-át 
2022. május 1-jétől kell alkalmazni.
(2) A  36/A.  § (2)  bekezdése szerinti nemzetközi személyi reprezentációs keretet először 2022. évre, a  HM utasítás 
hatálybalépését követő 15. napig kell megállapítani.”

9. §  Az Ut2.
a) 1. melléklete helyébe a 3. melléklet,
b) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet
lép.

10. §  Az Ut2.
a) 1.  § (1)  bekezdésében a „ , valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 

CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 80.  § 13.” szövegrész helyébe a  „szóló 2021. évi CXL. törvény 
(a továbbiakban: Hvt.) 3. § 14.” szöveg,

b) 2. § c) pontjában a „80. § 14. pontja” szövegrész helyébe a „3. § 15. pontja” szöveg,
c) 5.  § (1)  bekezdésében az „a Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intézményi gazdálkodásának 

rendjéről szóló 47/2018. (XII. 21.) HM utasítás 31.  § a)  pontja” szövegrész helyébe az „a honvédelmi 
szervezetek költségvetési gazdálkodásának rendjéről szóló 20/2021. (V. 19.) HM utasítás 30.  § a)  pontja” 
szöveg,

d) 12. §-ában az „a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 29. § (3) bekezdése szerinti álláshelyet 
betöltő személy (a továbbiakban: államtitkári főtanácsos), az  MH PK helyettes, az  MHP törzsfőnöke 
(a  továbbiakban: MHP TÖF) és az MHP haderőnemi szemlélője” szövegrész helyébe az „az MH PK helyettes, 
az MHP törzsfőnöke (a továbbiakban: MHP TÖF) és a törzsigazgató” szöveg,

e) 30. § (2) bekezdésében az „ „A” és „D” kategóriába” szövegrész helyébe az „ „A”–„D” kategóriába” szöveg,
f ) 34.  § (1)  bekezdésében az  „engedélyt,” szövegrész helyébe az  „engedélyt az  állami vezetők kiutazásai, 

valamint” szöveg,
g) 34.  § (2)  bekezdésében az „a hivatali felettes vagy a  szolgálati elöljáró” szövegrész helyébe  

az „az engedélyezésre jogosult elöljáró” szöveg,
h) 35.  § (1)  bekezdésében a  „viszont-rendezvényt” szövegrész helyébe a  „viszont-rendezvényt, díszétkezést, 

munkaétkezést” szöveg,
i) 37. § (1) bekezdésében a „36. § (2) bekezdés b) pontja” szövegrész helyébe az „59. § (2) bekezdés b)–c) pontja” 

szöveg
lép.
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3. A honvédelmi szervezetek költségvetési gazdálkodásának rendjéről szóló  
20/2021. (V. 19.) HM utasítás módosítása

11. §  Hatályát veszti a  honvédelmi szervezetek költségvetési gazdálkodásának rendjéről szóló 20/2021. (V. 19.) 
HM utasítás 61. § (2) bekezdés a) és b) pontjában a „külföldön történő” szövegrész.

4. Záró rendelkezések

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

  Szalay-Bobrovniczky Kristóf s. k.,
  honvédelmi miniszter

1. melléklet a 45/2022. (XII. 7.) HM utasításhoz

Az Ut1. 1. mellékletében foglalt táblázat A:5 és A:6 mezője helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A

1. A személyi reprezentációs normával rendelkezők megnevezése)

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

6.)

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

2. melléklet a 45/2022. (XII. 7.) HM utasításhoz

 1. Az Ut1. 2. mellékletében foglalt táblázat 12–13. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C

Reprezentációs alkalom A vendéglátásra felszámítható létszám
Reprezentációs norma 

a felszámítási alap %-ában)

12.
Tanévnyitó és tanévzáró 

ünnepély

A meghívott külső és belső vendégek létszáma,  
de együttesen legfeljebb 50 fő. (Intézmény 
székhely és telephelyenként felszámítva.)

1,7

13.
A 12. évfolyam ünnepélyes 

szalagtűző ünnepsége

A végzős évfolyam növendékei, továbbá 
a meghívott külső és belső vendégek  

(a külső és belső vendégek létszáma az 50 főt  
nem haladhatja meg). Intézmény székhely és 

telephelyenként felszámítva.

1,7

 2. Az Ut1. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 17. sorral egészül ki:

(A B C

Reprezentációs alkalom A vendéglátásra felszámítható létszám
Reprezentációs norma 

a felszámítási alap %-ában)

17. Ballagási ünnepség

A végzős évfolyam növendékei, továbbá 
a meghívott külső és belső vendégek  

(a külső és belső vendégek létszáma az 50 főt nem 
haladhatja meg). Intézmény székhely és 

telephelyenként felszámítva.

1,7
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3. melléklet a 45/2022. (XII. 7.) HM utasításhoz
„1. melléklet a 47/2020. (VIII. 31.) HM utasításhoz

Az egyes hazai rendezvények, a nemzetközi programok és utazások vendéglátási  
és logisztikai ellátási normáihoz kapcsolódó személyi kategóriák

Honvédelmi szervezetnél betöltött beosztás A kategória B kategória C kategória D kategória

miniszter X

HM KÁT, államtitkár, kabinetfőnök, MH PK,  
KNBSZ főigazgató, helyettes államtitkár, miniszteri biztos, 
KNBSZ főigazgató-helyettes, MH PK helyettes, MHP TÖF, 
törzsigazgató

X

főosztályvezető, főigazgató, igazgató, tábori püspök,
vezető tábori rabbi, tábori főrabbi,
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnok,  
MHP TÖF helyettesei, törzsigazgató-helyettes,  
önálló szervezeti egységet vezető csoportfőnök, 
irodavezető és főnök,
MH PK alárendeltségébe tartozó,
más, magasabb szintű parancsnokság parancsnok,
katonai képviselet-vezető, katonai képviselő,
NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja,
Magyarország Állandó NATO Képviselet Védelempolitikai 
Részleg részlegvezető,
fegyverzet-ellenőrzési csoport vezetője, MH vezénylő 
zászlós 

X

honvédségi szervezet vezetője, parancsnoka, szakképző 
intézmény vezetője

X

”

4. melléklet a 45/2022. (XII. 7.) HM utasításhoz
„4. melléklet a 47/2020. (VIII. 31.) HM utasításhoz

A hazai rendezvények vendéglátási normái
Ft/fő

Személyi kategória Állófogadás Munkaebéd, munkavacsora Büfé

A 8000 6000 3000

B1 7000 4500 2500

Technikai személyzet2 – – –
1  A kabinetfőnök, a helyettes államtitkár, a KNBSZ főigazgató-helyettes, az MH PK helyettes, az MHP TÖF és a törzsigazgató által vezetett, az Élelmezési 

HM rendelet 8.  § (1)  bekezdése szerinti konferenciák, kiképzési rendezvények, szakmai értekezletek, tanácskozások, munkaértekezletek, valamint 
munka- és feladatszabó értekezletek ellátását nem a  „B” személyi kategória vendéglátási normái, hanem az  Élelmezési HM rendeletben 
meghatározottaknak megfelelően az I. számú élelmezési pénznorma és az Élelmezési HM rendelet 21. § (1) bekezdés 9. pontja szerinti élelmezési 
pótnorma, valamint a Reprezentációs HM utasítás rendezvényi normái szerint kell megtervezni és biztosítani.

2  Az Élelmezési HM rendelet I. számú élelmezési pénznorma ebéd résznorma és a 21. § (1) bekezdés 9. pontja szerinti élelmezési pótnorma ellátás. 
A 9. § (2) bekezdése szerint szerviz- és terembérleti díj is elszámolható.”
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A honvédelmi miniszter 46/2022. (XII. 9.) HM utasítása  
a nemzetközi kapcsolattartással összefüggő feladatok végrehajtásáról

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

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az utasítás hatálya
a) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 

szóló 2021. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 3.  § 14.  pontja szerinti honvédelmi szervezetre 
(a  továbbiakban: honvédelmi szervezet), a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 
(a továbbiakban: Hjt.) 42. § (2) bekezdés d) pontja szerinti honvédségi szakképző intézményre,

b) a Magyarországon települő katonai szervezetekre
terjed ki.

 (2) A  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) a  nemzetközi programjait a  Multilaterális 
Együttműködési Tervben (a továbbiakban: MET), illetve a  Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Nemzetközi 
Gyakorlatok és Kiképzési Rendezvények Programja keret terhére végrehajtott multilaterális együttműködési 
programok kivételével, a jóváhagyott költségvetés terhére, saját hatáskörben szervezi meg és hajtja végre.

 (3) A nemzetközi együttműködési programokkal összefüggésben a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól 
szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet (a továbbiakban: devizarendelet) és az egyes hazai rendezvények és a nemzetközi 
katonai együttműködéssel összefüggő magyarországi programok vendéglátási, valamint a  nemzetközi 
kapcsolattartással összefüggő utazások logisztikai biztosításának kérdéseiről szóló 47/2020. (VIII. 31.) HM utasítás 
(a  továbbiakban: HM utasítás), a  magyar véderő-, katonai és légügyi attaséhivatalok irányításáról, vezetéséről és 
ellenőrzéséről, valamint a  Magyarországon akkreditált külföldi véderő-, katonai és légügyi attasékkal való 
kapcsolattartásról szóló 31/2021. (VII. 23.) HM utasítás rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. § (1) Az utasítás alkalmazásában
a) Beszerzési Programok Utazási és Rendezvényi Terve: a  konkrét beszerzési programok adatait, jellemzőit 

tartalmazó munkaokmány, amelynek elkészítését és a  kapcsolódó adatszolgáltatások, éves beszámolók 
összeállítását a HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM VGH) végzi,

b) CLIMS: a  Katonai Szociális Intézmények Nemzetközi Szervezete Alapokmánya alapján biztosított üdültetési 
lehetőség, amelyet kétoldalú szerződések szabályoznak, ilyen üdültetés lehet a  külföldi csoportos 
csereüdülés, nemzetközi csoportos üdülés, külföldi gyermeküdülés, nem tartoznak bele a  kétoldalú 
megállapodások előkészítése és évenkénti értékelése érdekében szervezett konferenciák és a  hozzá 
kapcsolódó utazások,

c) fegyverzetellenőrzési együttműködés: a  hagyományos fegyveres erőkről szóló, az  európai 
fegyverzetkorlátozási, leszerelési, valamint nemzetközi biztonságpolitikai egyezményekből, az  azok alapján 
megkötött két- és többoldalú megállapodásokból adódó feladatokban való részvétel és az  azok alapján 
folytatott nemzetközi kapcsolattartás,

d) keretgazda szervezet: a  nemzetközi feladatok vonatkozásában az  intézményi és központi, valamint fejezeti 
kezelésű előirányzatok elemi költségvetési javaslatainak elkészítésére vonatkozó feladatokat és 
követelményeket tartalmazó, évente kiadásra kerülő eljárásrend mellékletében meghatározott szervezet,

e) kétoldalú együttműködés: két állam vagy központi szervezeteik megállapodása alapján folytatott nemzetközi 
kapcsolattartás,

f ) külföldi kiküldetés engedélyezésére jogosult vezető: a  Honvédelmi Minisztérium intézményi gazdálkodásáról 
szóló 1/2022. (HK 1/2022.) HM KÁT intézkedés 109. pontja szerinti vezető,

g) KNET: Kétoldalú Nemzetközi Együttműködési Terv, a  konkrét kétoldalú programok adatait, jellemzőit 
tartalmazó munkaokmány, amelynek elkészítését és a  kapcsolódó adatszolgáltatások, éves beszámolók 
összeállítását a HM Nemzetközi Együttműködési Főosztály (a továbbiakban: HM NEF) végzi,

h) MET: Multilaterális Együttműködési Terv, a  konkrét multilaterális programok adatait, jellemzőit tartalmazó 
munkaokmány, amelynek elkészítését és a  kapcsolódó adatszolgáltatások, éves beszámolók összeállítását 
a HM Védelempolitikai Főosztály (a továbbiakban: HM VPF) végzi,

i) multilaterális együttműködés: a  (2) bekezdésben meghatározott területekre figyelemmel egy adott témában 
legalább három vagy több ország együttműködésével megvalósuló nemzetközi kapcsolattartás, valamint 
nemzetközi szervezettel való együttműködésben történő magyar részvétel,

j) nemzetközi program: a nemzetközi katonai együttműködéssel és egyéb nemzetközi feladatokkal kapcsolatos 
közjogi szervezetszabályozó eszközök szerint összeállított tervekben, így különösen a KNET-ben, a MET-ben, 
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a  Beszerzési Programok Utazási és Rendezvényi Tervben és a  Nemzeti Fegyverzet-ellenőrzési Tervben 
(a továbbiakban együtt: éves programterv) szereplő programok,

k) programfelelős szervezet: a  saját szervezete és alárendeltjei vonatkozásában a  nemzetközi kapcsolattartás 
koordinálásáért és végrehajtásáért felelős honvédelmi szervezet,

l) programfelelős szervezet vezetője: a  k)  pontban meghatározott szervezet vezetője, továbbá a  Közép-európai 
Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság vonatkozásában a magyar állomány tekintetében a magyar nemzeti 
rangidős,

m) tervezési tájékoztató: a  keretgazda szervezet által kiadott, a  következő évi nemzetközi feladatok tervezését 
kezdeményező ügyirat, mely tartalmazza a  tervezés irányelveit, a  feladatok végrehajtásának forrását és 
a tervezés részletszabályait,

n) vezetői csereüdültetés: kétoldalú nemzetközi szerződések alapján biztosított csereüdülések, amelyek feltételeit 
és a  szolgáltatásokat a  nemzetközi szerződések határozzák meg, nem tartoznak bele a  nemzetközi 
szerződések előkészítése és értékelése érdekében szervezett konferenciák és a hozzá kapcsolódó utazások,

o) végrehajtó szerv: a  nemzetközi kapcsolattartással összefüggő feladatok végrehajtását végző honvédelmi 
szervezet.

 (2) Multilaterális együttműködésnek minősül
a) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO) keretén belül történő együttműködés, amely 

magában foglalja a  NATO-bizottságokban történő részvételt, a  partnerségi együttműködést és 
a NATO-parancsnokságokkal történő együttműködést,

b) az Európai Unió (a továbbiakban: EU) és az Európai Védelmi Ügynökség – European Defence Agency, EDA – 
keretén belül történő együttműködés,

c) az Egyesült Nemzetek Szervezete keretén belül történő együttműködés,
d) az  Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (a továbbiakban: EBESZ) keretén belül történő 

együttműködés és
e) a  regionális együttműködés, így különösen V4, Közép-Európai Védelmi Együttműködés – Central European 

Defence Cooperation CEDC, Védelmi Együttműködési Kezdeményezés – Defence Cooperation Initiative, DECI.

3. §  Ezt az utasítást a KNBSZ vonatkozásában is alkalmazni kell, kivéve, ha jogszabály vagy belső rendelkezés ettől eltér.

2. A nemzetközi kapcsolattartás szervezeti és hatásköri szabályai

4. § (1) Magyarország katonai érdekeinek képviseletét – a NATO és EU Katonai Bizottságnál, munkacsoportjainál és egyéb 
felső szintű bizottságainál és testületeinél – ellátó szervezet irányítását – a  Hvt. 14.  § (1) és (2)  bekezdésében 
foglaltakra figyelemmel – a  HM védelempolitikai szakterületet irányító államtitkár (a továbbiakban: HM VPSZIÁT) 
végzi.

 (2) A Magyar Honvédség Parancsnokságának (a továbbiakban: MHP) közvetlen alárendeltségébe tartozó képviseletek 
esetében a  szakmai irányítást a  HM VPSZIÁT iránymutatása alapján a  Magyar Honvédség parancsnoka 
(a továbbiakban: MH PK) végzi.

 (3) A  HM VPSZIÁT meghatározza a  nemzetközi képviseleti feladatokkal összefüggő feladatok végrehajtásával 
kapcsolatos beszámolás módját és rendjét.

 (4) A  nemzetközi kapcsolattartással összefüggő feladatok szakmai felügyeletét a  HM védelempolitikáért felelős 
helyettes államtitkár (a továbbiakban: HM VPHÁT) gyakorolja.

 (5) A HM VPHÁT meghatározza
a) a  keretgazda szervezetek részére a  miniszter által kitűzött politikai célok elérését szolgáló nemzetközi 

feladatokkal kapcsolatos prioritásokat és
b) a  nemzetközi kapcsolattartással összefüggő szakmai feladatok végrehajtásával kapcsolatos beszámolás 

módját és rendjét.
 (6) A  miniszter az  alábbi nemzetközi vonatkozású ügyekkel összefüggő feladatok ellátására a  miniszteri kabinet 

állományából diplomáciai főtanácsadót jelöl ki. A diplomáciai főtanácsadó feladatai:
a) kiemelt feladatként a HM VPSZIÁT-tal együttműködve koordinálja a miniszter hivatalos külföldi látogatásaival, 

programjaival kapcsolatos feladatok tervezését, a  programok elérendő céljának, a  képviselendő érdekek és 
közvetítendő üzenetek összehangolását, priorizálását,

b) nyomon követi a  miniszter által meghatározott feladatok végrehajtásának helyzetét, a  minisztériumi 
felsővezetők hivatalos külföldi látogatásainak összehangolását, a HM-be érkező külföldi miniszteri delegációk 
megfelelő szintű fogadását, az  ezzel kapcsolatos feladatok tervezését (két- és többoldalú kiutazási és 
látogatási tervek elkészítését),
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c) gondoskodik a miniszteri utazási tervek, delegációk fogadására vonatkozó javaslatok, a miniszter nemzetközi 
témájú tárgyalási dossziék, delegációk összetételére vonatkozó javaslatok, a  tárgyalásokról készített 
jelentések miniszteri jóváhagyásáról,

d) részt vesz a  miniszter éves feladatszabó HM utasításának összeállításában, figyelemmel a  következő évi 
NATO-, EU-, ENSZ-, EBESZ-, V4-, valamint egyéb regionális együttműködési fórumokra és kiemelt kétoldalú 
programokra,

e) részt vesz a  miniszter által meghatározott nemzetközi programokon, valamint ellátja a  HM képviseletét 
a  miniszter által meghatározott ügyekben, feladat- és hatáskörét érintő kérdésekben együttműködik más 
minisztériumok illetékes vezetőivel.

5. § (1) A  honvédelmi tárca nemzetközi kapcsolattartásával összefüggő feladatok közül a  HM vonatkozásában 
a  HM  Szervezeti és Működési Szabályzatában, míg az  MH vonatkozásában az  MHP és az  érintett honvédségi 
szervezetek Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladat- és felelősségi körüknek megfelelően, 
főbb szakterületenként
 1.  az  adott szakterület vezetésével kapcsolatos feladatokat szakmai főfelelősként (a továbbiakban: szakmai 

főfelelős) a  HM parlamenti államtitkára (a továbbiakban: HM PÁT), a  HM közigazgatási államtitkára 
(a  továbbiakban: HM KÁT), a  HM VPSZIÁT, a  HM sport államtitkára, a  HM stratégiai elemzését és 
humánpolitikáért felelős államtitkára, az MH PK, a  KNBSZ főigazgatója, a  HM helyettes államtitkárai 
és a miniszter diplomáciai főtanácsadója,

 2.  a  kétoldalú együttműködés egészét érintő koordinációs feladatokat, a  HM állami vezetői kétoldalú 
nemzetközi programjainak tervezését, valamint azok előkészítésének és végrehajtásának koordinálását 
a HM NEF a diplomáciai főtanácsadóval történő együttműködésben,

 3.  az  MH PK és helyettese kétoldalú nemzetközi programjainak tervezését, valamint azok előkészítésének és 
végrehajtásának koordinálását a HM NEF-fel együttműködésben az MHP Parancsnoki Iroda (a továbbiakban: 
MHP PKI),

 4.  a  2.  § (2)  bekezdése szerinti multilaterális együttműködés egészét érintő koordinációs feladatokat, 
a minisztérium politikai és szakmai felsővezetői multilaterális nemzetközi programjai előkészítését, valamint 
azok tervezésének és végrehajtásának koordinálását a  HM VPF a  diplomáciai főtanácsadóval történő 
együttműködésben,

 5.  az  MH PK és helyettese multilaterális nemzetközi programjai előkészítését, valamint azok tervezésének és 
végrehajtásának koordinálását a HM VPF-fel együttműködésben az MHP PKI,

 6.  a 7. pont kivételével a NATO, az EU, a partnerségi, valamint a két- és többoldalú gyakorlatokkal, kiképzésekkel 
kapcsolatos feladatokat az MHP Kiképzési Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP KIKCSF),

 7.  a  NATO és az  EU stratégiai szintű nemzetközi válságkezelési gyakorlatainak tervezésével, szervezésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok koordinálását, valamint a  központi államigazgatási szervekkel való 
kapcsolattartást a  HM vonatkozásában a  HM Védelmi Igazgatási Főosztály (a továbbiakban: HM VIF), 
az MH vonatkozásában az MHP KIKCSF,

 8.  az  Európai Hagyományos Fegyveres Erőkről szóló Szerződés, a  Bizalom és Biztonságerősítő Intézkedések 
Bécsi Dokumentuma, valamint a Bécsi Dokumentum alapján megkötött két- és többoldalú megállapodások, 
a  Nyitott Égbolt Szerződés által előírt adatszolgáltatási és ellenőrzési, valamint az  Európai Biztonsági és 
Együttműködési Szervezet Katonai Információk Globális Cseréje című dokumentum (a továbbiakban együtt: 
az  európai fegyverzetellenőrzési, leszerelési, valamint nemzetközi biztonságpolitikai egyezmények) által 
előírt feladatok végrehajtásának biztonság- és védelempolitikai szempontból történő folyamatos nyomon 
követése, értékelése, a fegyverzetellenőrzés koncepcionális kérdéseinek és a különböző tárgyalási fórumokon 
képviselendő, az érintett tárcákkal és szervezetekkel egyeztetett magyar álláspont HM-re vonatkozó részének 
kidolgozása, a  Szerződések végrehajtásának tárcaszintű és tárcák közötti koordinálása – az  európai 
fegyverzetellenőrzési, leszerelési, valamint nemzetközi biztonságpolitikai egyezmények által előírt feladatok 
végrehajtásáról szóló 12/2020. (III. 20.) HM utasítás alapján – a HM VPF,

 9.  az európai fegyverzetellenőrzési, leszerelési, valamint nemzetközi biztonságpolitikai egyezmények által előírt 
adatszolgáltatási, ellenőrzési, megfigyelési, kísérési (a továbbiakban együtt: fegyverzetellenőrzési) feladatok 
tervezéséért, szervezéséért és végrehajtásáért, a  honvédelmi szervezetek, polgári szervezetek és más 
minisztériumok fegyverzetellenőrzési feladatainak koordinálásáért, valamint a  Szerződésekben előírt 
korlátozások betartásának felügyeletéért országos hatáskörrel az  MHP Hadműveleti Csoportfőnökség 
Fegyverzetellenőrzési Főnökség,

10.  a  külföldi képzésekkel, tanfolyamokkal és továbbképzésekkel kapcsolatos stratégiai szintű feladatokat 
a  HM  vonatkozásában a  HM Oktatási, és Ifjúságstratégiai Főosztály (a továbbiakban: HM OIF), 
az  MH  vonatkozásában a  kiképzések és gyakorlatok tekintetében az  MHP KIKCSF, egyéb tekintetben, 
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a  tervezési és szervezési feladatokat is ideértve az  MHP Személyzeti Csoportfőnökség (a továbbiakban: 
MHP SZCSF),

11.  a vezetői csereüdültetéssel és a CLIMS üdültetéssel kapcsolatos feladatokat az MHP SZCSF,
12.  a  nemzetközi és a  hazai tudományszervezéssel és kulturális tevékenységgel kapcsolatos stratégiai szintű 

feladatokat a  HM OIF, MH vonatkozásban a  tudományszervezéshez kapcsolódó irányító és koordináló 
feladatokat az  MHP Haderőtervezési Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP HTCSF), a  kulturális 
tevékenységhez kapcsolódó irányító feladatokat az  MHP SZCSF, a  koordináló feladatokat a  vitéz Szurmay 
Sándor Helyőrség Dandár (a továbbiakban: MH BHD),

13.  a  beszerzési és a  haditechnikai együttműködési programokkal kapcsolatos feladatokat, valamint 
az  Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Program (a továbbiakban: NSIP) nemzeti 
adminisztrációs költségek (a továbbiakban: NAK) éves költségvetési tervének kerete (a továbbiakban együtt: 
NSIP NAK) terhére végrehajtásra kerülő nemzetközi kapcsolattartással összefüggő feladatokat a  HM 
vonatkozásában a  HM védelmi iparért és beszerzésekért felelős helyettes államtitkár (a továbbiakban: 
HM  VIBHÁT) és a  HM Hadfelszerelési Főosztállyal (a továbbiakban: HM HFF) való együttműködésben 
a HM KÁT, az MH vonatkozásában az MH PK az általa kijelölt programfelelős szervezetek útján,

14.  a  HM Tábori Lelkészi Szolgálat (a továbbiakban: HM TLSZ) nemzetközi kapcsolatainak, zarándoklatainak 
szakmai felügyeletét a HM PÁT,

15.  a különleges műveleti feladatokat az MH Összhaderőnemi Különleges Műveleti Parancsnokság,
16.  a szárazföldi erők specifikus műveleti és stratégiai szintű, valamint az ehhez kapcsolódó irányító, koordináló 

és a jelöltállítással kapcsolatos feladatokat az MH Szárazföldi Parancsnokság,
17.  a  légierő specifikus műveleti és stratégiai szintű, valamint az  ehhez kapcsolódó irányító, koordináló és 

a jelöltállítással kapcsolatos feladatokat az MH Légierő Parancsnokság),
18.  a  felderítő, az  elhárító, az  elektronikai hadviselést érintő feladatokat a  KNBSZ, a  NATO kibervédelmi 

együttműködést érintő feladatokat a  HM vonatkozásában a  HM VPF, az  MH vonatkozásában 
az MH Kiberműveleti Parancsnokság,

19.  a kontrollingtevékenység nemzetközi tanulmányozásának feladatait – a HM Tárca Kontrolling Rendszerének 
kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről szóló 55/2011. (V. 13.) HM utasítás alapján – a HM Kontrolling 
Főosztály,

20.  a  NATO és nemzeti doktrinális, szabványosítási és terminológiai harmonizációt érintő feladatokat 
az MH Haderőmodernizációs és Transzformációs Parancsnokság (a továbbiakban: MH HTP),

21.  a  hadfelszerelés-fejlesztéssel és a  hadiiparral kapcsolatos feladatokat – együttműködésben a nemzeti 
hadfelszerelési igazgatóval, a  HM HFF-fel az  MHP Logisztikai Csoportfőnökséggel (a továbbiakban: 
MHP  LCSF), az  MH HTP-vel, a  HM VGH-val, az  NCPI/NCPO és az  NCIA/NCIO vonatkozásában az  MHP 
Infokommunikációs és Információvédelmi Csoportfőnökséggel – az MHP HTCSF,

22.  a  haditechnikai kutatással, fejlesztéssel kapcsolatos feladatokat – együttműködésben a  nemzeti 
hadfelszerelési igazgatóval, a  HM HFF-fel, a  HM Védelmi Innovációs és Képességfejlesztési Főosztállyal 
(a  továbbiakban: HM VIKF), valamint az  MHP önálló szervezeti egységeivel és az  érintett más magasabb 
jogállású parancsnokságokkal – az MH HTP,

23.  a nemzetközi fejezeti szintű államháztartási belső ellenőrzések vonatkozásában felmerülő ideiglenes külföldi 
szolgálatok előkészítésének és végrehajtásának koordinálását a HM Belső Ellenőrzési Főosztály,

24.  a  béketámogató műveletek parancsnoki felügyeleti ellenőrzések előkészítésének és végrehajtásának 
koordinálását az MHP Jogi és Igazgatási Főnökség,

25.  a NATO transzformációs koncepciójával és annak tevékenységével összefüggő feladatokat az MH HTP,
26.  a NATO kiválósági központjainak tevékenységével kapcsolatos központ koordináló feladatokat az MHP HTCSF,
27.  a  befogadó nemzeti támogatással összefüggő nemzetközi kapcsolattartási, előkészítő és koordináló 

feladatokat az  MHP LCSF-fel és az  MH Tartalékképző és Támogató Parancsnoksággal együttműködésben 
a HM VIF,

28.  a  pénzügyi és számviteli szakellenőrzéssel, csapatmozgással kapcsolatos határforgalmi ügyintézéssel, 
vámkezeléssel, szállítmányozással összefüggő feladatok, valamint az  ehhez kapcsolódó ideiglenes külföldi 
szolgálatok előkészítésének és végrehajtásának koordinálását a HM VGH,

29.  az  1–28.  pont hatálya alá nem tartozó egyéb nemzetközi feladatokat a  HM VPHÁT az  általa kijelölt 
programfelelős szervezet útján 

végzi.
 (2) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó egyéb nemzetközi feladatokat

a) a HM és a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek esetében a HM VPHÁT,
b) az  MHP és alárendelt honvédségi szervezetei tekintetében az  MH PK az  általa kijelölt programfelelős 

szervezet útján 
végzi.
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 (3) Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja nemzeti feladatainak végrehajtásáról szóló 
39/2018. (XI. 15.) HM utasítás 25. § e) pontja szerinti szolgálati utak és szakmai utazások, valamint 27. § (1) bekezdése 
szerinti rendezvények – így különösen: ellenőrzések, helyszíni szemlék – és konferenciák az  NSIP NAK terhére 
kerülnek végrehajtásra.

 (4) Az  (1)  bekezdés 2–12. és 15–28.  pontja szerint a  miniszter, az  államtitkárok, az  MH PK, a  helyettes államtitkárok, 
a  kabinetfőnök, a  miniszteri biztos, az  MH PK helyettes, az  MHP törzsfőnök (a továbbiakban: MHP TÖF), az  MH 
parancsnokságok, valamint az  (1)  bekezdés 13–14. és 29.  pontja szerinti vezetők nemzetközi kapcsolattartásból 
származó protokolláris és logisztikai feladatait az MH BHD végzi.

 (5) A  (4)  bekezdésben meghatározott feladatokra vonatkozó költségvetési előirányzatokkal történő gazdálkodás 
végrehajtását, a nyilvántartási és elszámolási feladatokat – a vezetői csereüdültetés és CLIMS üdültetés kivételével – 
a  HM VGH látja el. A  feladatok ellátásához szükséges költségvetési előirányzatok jóváhagyására – a  vezetői 
csereüdültetés és CLIMS üdültetés kivételével – a HM VGH költségvetésében kerül sor.

 (6) A  nemzetközi kapcsolattartással összefüggő ajándék- és emléktárgybeszerzések – a  KNBSZ saját hatáskörű 
beszerzéseinek kivételével – a  nemzetközi költségvetési előirányzatokból történő átcsoportosítással az  MH BHD 
intézményi költségvetésében jóváhagyott előirányzatok terhére valósulnak meg.

 (7) Ha a  program végrehajtásakor a  tárgyaláson költségkihatással vagy a  honvédelmi tárca hatáskörét meghaladó 
feladatokkal járó kötelezettségvállalás esedékes, arra a szakmai főfelelős felhatalmazását – mandátumot – kell kérni 
a  NATO és EU együttműködésre kijelölt személyek képviseleti felhatalmazásáról szóló 71/2013. (XI. 29.) 
HM utasításban foglaltak szerint.

3. A nemzetközi együttműködés feladatai

6. §  A nemzetközi együttműködés során végrehajtandó feladatok a következők:
a) az irányelvek kidolgozása,
b) a programok végrehajtásához szükséges pénzügyi keretek tervezése és biztosítása,
c) a programok tervezése,
d) a programok végrehajtása,
e) a pénzügyi keretek elszámolása,
f ) a végrehajtott programokról jelentés elkészítése,
g) éves összesített értékelések készítése és
h) az a)–g) pont szerinti feladatok ellenőrzése.

4. A nemzetközi együttműködés irányelveinek kidolgozása

7. § (1) A  kétoldalú és multilaterális együttműködés irányelveinek kidolgozása – a  szakmai főfelelősök javaslatainak 
figyelembevételével – a HM VPHÁT irányításával a HM VPF és a HM NEF feladata. A kidolgozás folyamán a HM VPF és 
HM NEF egyeztet a diplomáciai főtanácsadóval. A HM VPSZIÁT-tal egyeztetett irányelveket a HM VPHÁT a KNET-tel 
és MET-tel együtt terjeszti fel jóváhagyásra a HM VPSZIÁT útján a miniszter részére.

 (2) Az  irányelveknek összhangban kell lenniük a  négyévente kidolgozásra kerülő Miniszteri Program célkitűzéseivel, 
összeállításánál figyelemmel kell lenni a  NATO és az  EU tervezési okmányaiban foglaltakra, valamint a  más 
nemzetközi szervezetek által tervezett multilaterális programokra.

5. Kétoldalú (bilaterális) nemzetközi együttműködési programok

8. § (1) A  tervezési tájékoztatót a  HM NEF a  diplomáciai főtanácsadóval egyeztetve állítja össze, amelyet a  tárgyévet 
megelőző év szeptember 15-ig megküld a szakmai főfelelősök részére. A tervezési tájékoztató tartalmazza a szakmai 
főfelelősök és az  alárendeltségükbe tartozó honvédelmi szervezetek kétoldalú nemzetközi programjaira 
felhasználható keretet, a vonatkozó szabályozókat és a tervezés határidejét.

 (2) A programfelelős szervezetek a tervezési tájékoztatókban szereplő iránymutatás alapján pontosítják és priorizálják 
nemzetközi feladataikat, amelyeket felülvizsgálatra megküldenek a szakmai főfelelősök részére.

 (3) A  szakmai főfelelősök a  honvédelmi tárca hosszú és rövid távú terveiben szereplő feladatok, a  tervezési 
tájékoztatóban szereplő iránymutatás, az  elöljárói feladatszabásnak megfelelően tervezendő feladatok, valamint 
a nemzetközi kötelezettségek figyelembevételével – a rendelkezésükre álló keretösszeg függvényében –, fontossági 
sorrendben összeállítják a saját és az alárendeltségükbe tartozó honvédelmi szervezetek KNET-tervezetét, amelyet 
felülvizsgálatra megküldenek a  HM VPHÁT részére. A  szakmai főfelelősök a  saját és az  alárendeltségükbe tartozó 
honvédelmi szervezetek előre nem látható feladataira a tervezéskor tartalékot képeznek.

 (4) A felülvizsgált KNET tervezetet a HM VPHÁT felterjeszti a HM VPSZIÁT részére jóváhagyás céljából.
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 (5) A szakmai főfelelősöktől beérkezett programjavaslatokat a HM NEF ország- és szervezeti bontásban összesíti, elemzi, 
és indokolt esetben javaslatot tesz a programfelelős szervezetnek a javaslatok módosítására.

 (6) A  HM NEF az  egyeztetett programjavaslatokat megküldi a  külföldi együttműködő partnerek részére. A  külföldi 
partnerekkel történő egyeztetés alapján a  partnerekkel kialakított programtervről és a  programfelelősök 
javaslataitól eltérő változásokról a HM NEF tájékoztatja a szakmai főfelelőst és a programfelelős szervezetet.

 (7) A  Magyarországon akkreditált külföldi véderő-, katonai és légügyi attasék (a továbbiakban: katonai attasé) 
foglalkoztatási tervében szereplő programokat a KNET-ben kell szerepeltetni.

 (8) A  KNBSZ szakterületét érintő KNET programok költségvetési fedezetét a  KNBSZ elemi költségvetési tervében 
kell biztosítani.

 (9) A  HM NEF a  tervezett nemzetközi költségvetési előirányzat ismeretében a  végrehajtott hazai és külföldi 
egyeztetések alapján elkészíti a  KNET-et, amely ország és szervezeti bontásban tartalmazza a  honvédelmi tárca 
egészére vonatkozó kétoldalú nemzetközi együttműködés programjait és az azokhoz rendelt költségkeretet.

 (10) A KNET összeállításakor – tekintettel a költségvetési korlátokra – prioritást élveznek
a) a  szakmai főfelelősök tárgyalásainak eredményeként meghatározott kötelezettségvállalások teljesítését 

szolgáló programok és
b) a honvédelmi tárca hosszú és rövid távú terveiben szereplő feladatok.

 (11) A programfelelős szervezetek programjavaslataikat a tervezési tájékoztatóban, valamint az  irányelvekben foglaltak 
figyelembevételével készítik el.

 (12) A diplomáciai főtanácsadóval egyeztetett KNET-et a tárgyévet megelőző év december 15-ig a HM VPHÁT terjeszti fel 
a HM VPSZIÁT és a HM KÁT útján a miniszter részére jóváhagyásra.

 (13) A  jóváhagyott KNET releváns részeit – végrehajtás céljából – a  HM NEF a  tárgyévet megelőző év december 31-ig 
megküldi a szakmai főfelelősök, a Magyarországon akkreditált külföldi és az érintett országokba akkreditált magyar 
katonai attasék részére, továbbá a teljes KNET-et a KNBSZ, a HM VGH és az MH BHD részére.

 (14) A partnerországok megkeresése esetén – viszonossági alapon – éves kétoldalú nemzetközi együttműködési tervet 
kell előkészíteni, amelyet a HM NEF főosztályvezetője és a partnerországok kétoldalú nemzetközi együttműködésért 
felelős vezetője írnak alá.

9. § (1) A  HM NEF a  nemzetközi feladatok és a  tárgyévi KNET végrehajtása érdekében folyamatos munkakapcsolatot 
tart fenn a programfelelős szervezetekkel, valamint a Magyarországon akkreditált külföldi és a külföldön akkreditált 
magyar katonai attasékkal. A magyarországi programok esetén a budapesti állomáshelyű vagy a Magyarországon 
akkreditált, a partnerországban végrehajtásra tervezett programok esetén az oda akkreditált magyar katonai attasé 
útján kerül sor az információcserére. Az ügyintézés mindkét fél attaséhivatalának tájékoztatása mellett zajlik.

 (2) A KNET programok vonatkozásában a programfelelős szervezetek – kivéve a KNBSZ főigazgatóját – nem jogosultak 
a  külföldi partnerekkel történő közvetlen kapcsolatfelvétel önálló kezdeményezésére vagy ilyen megkeresés 
elfogadására, viszont az  előkészítés alatt lévő programok korábban már leegyeztetett technikai részleteit 
–  a  programban, a  fogadó személyében, a  tárgyaló delegáció összetételében, a  tárgyalási témakörökben 
bekövetkezett változások esetén – a HM NEF párhuzamos tájékoztatása mellett közvetlenül egyeztethetik a külföldi 
partnerszervezet kijelölt kapcsolattartójával, ha azok hivatalos úton történő egyeztetésére már nem áll elegendő idő 
rendelkezésre. Ha a  programfelelős szervezetekhez közvetlenül érkezik megkeresés, annak további ügyintézését 
katonadiplomáciai úton kell intézni.

 (3) Külföldi KNET programok végrehajtása előtt – a  programfelelős szervezetek kezdeményezésére – a  HM NEF 
katonadiplomáciai úton tájékozódik a partner fogadókészségéről, a látogatás tervezett programjáról és a tárgyalásra 
javasolt témákról. A  programfelelős szervezetektől kapott információk alapján, miniszteri program esetén 
a  diplomáciai főtanácsadóval történt egyeztetést követően, a  HM NEF tájékoztatja a  külföldi partnert a  kiutazó 
delegáció összetételéről és utazási adatairól, a magyar fél által javasolt tárgyalási témákról, valamint a programmal 
összefüggő egyéb kérdésekről.

 (4) Magyarországi KNET program esetén a HM NEF katonadiplomáciai úton tájékozódik a külföldi partner programmal 
kapcsolatos igényeiről, tárgyalási témajavaslatairól, az  érkező delegáció összetételéről és utazási adatairól, 
amelyekről írásban tájékoztatja a programfelelős szervezetet, valamint a KNBSZ-t. A programfelelős szervezet által 
elkészített programot a HM NEF megküldi a külföldi partnernek.

 (5) A  programfelelős szervezet a  program partnerrel egyeztetett és véglegesített adatainak, valamint végleges 
részleteinek – különösen a  delegáció összetétele, az  időpont, a  tárgyalási téma – esetleges megváltozásáról 
tájékoztatja a HM NEF-et, aki erről – katonadiplomáciai úton – értesíti a külföldi partnert.

 (6) A kétoldalú kapcsolattartás során – a HM NEF útján – igényelt információs, valamint adott program végrehajtásához 
szükséges írásos anyagokat a programfelelős szervezetek magyar vagy angol nyelven küldik meg a HM NEF részére.
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10. § (1) A  tárgyévi KNET jóváhagyásáig a  végrehajtásra kerülő programokkal kapcsolatos kérelmeket az  illetékes szakmai 
főfelelős hagyja jóvá. A  jóváhagyott KNET-ben a  programfelelős szervezet részére biztosított keretösszegig 
az utazásokat és a fogadásokat a programfelelős szervezet vezetője engedélyezi.

 (2) A  programfelelős szervezetek vezetői a  KNET-ben jóváhagyott programok költségkereteivel saját hatáskörben 
gazdálkodnak.

 (3) Ha a kétoldalú nemzetközi együttműködési program forrásigénye meghaladja a programfelelős szervezetek részére 
jóváhagyott KNET költségkeretet, a  szakmai főfelelős dönti el, hogy a  kétoldalú nemzetközi együttműködési 
program végrehajtásához szükséges pénzügyi forrást az  alárendeltségébe tartozó honvédelmi szervezetek 
KNET keretei, a rendelkezésre álló más kerete vagy a saját KNET kerete terhére engedélyezi.

 (4) Azon kiemelt nemzetközi programok esetében, amelyek a KNET-ben vagy más nemzetközi előirányzat keretére nem 
kerültek betervezésre, és a  végrehajtásukra nem áll rendelkezésre a  szükséges forrás, az  érintett programfelelős 
szervezet – a szakmai főfelelőse egyetértésével és a diplomáciai főtanácsadó tájékoztatása mellett – a keretgazda 
részére pótelőirányzat-igényt küld, melynek felülvizsgálatát követően a keretgazda év közben pótelőirányzat-igényt 
terjeszt fel a  HM VGH és a  HM Gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkár (a továbbiakban: HM GÜFHÁT) 
útján a HM KÁT részére jóváhagyás céljából.

6. A multilaterális (többoldalú) együttműködési programok

11. § (1) A  tervezési tájékoztatót a  diplomáciai főtanácsadóval egyeztetve a  HM VPF állítja össze, amelyet a  tárgyévet 
megelőző év szeptember 15-ig megküld a szakmai főfelelősök részére. A tervezési tájékoztató tartalmazza a szakmai 
főfelelősök és az  alárendeltségükbe tartozó honvédelmi szervezetek multilaterális nemzetközi programjaira 
felhasználható keretet, valamint a  programok kialakításához szükséges normákat, a  vonatkozó szabályozókat és 
a tervezés határidejét.

 (2) A programfelelős szervezetek a 2. § (2) bekezdése szerinti együttműködési területek szerinti feladatokra vonatkozó 
konkrét összesített programjavaslataikat a tervezési tájékoztatóban meghatározott formában megküldik a szakmai 
főfelelős részére. A szakmai főfelelősök a saját és az alárendeltségükbe tartozó honvédelmi szervezetek előre nem 
látható feladataira tervezéskor tartalékot képeznek.

 (3) A  szakmai főfelelős az  általa irányított terület programjainak összesítését és ellenőrzését követően – a  tervezési 
tájékoztatóban feltüntetett határidőig – megküldi programjavaslatát a  HM VPHÁT részére. A  programfelelős 
szervezetek programjavaslataikat a tervezési tájékoztatóban foglaltak figyelembevételével készítik el.

 (4) A szakmai főfelelősöktől beérkezett programjavaslatokat a HM VPF összesíti, elemzi, és indokolt esetben az illetékes 
szervekkel való egyeztetés után módosítja azokat.

 (5) A  HM VPF elkészíti a  MET tervezetét, amely tartalmazza az  összesített programokat programfelelős fejezeti 
bontásban, a programfelelős és a végrehajtó szervezeteket és a programokhoz rendelt költségkereteket.

 (6) A diplomáciai főtanácsadóval egyeztetett MET-et a tárgyévet megelőző év december 15-ig a HM VPHÁT terjeszti fel 
a HM VPSZIÁT és a HM KÁT útján a miniszter részére jóváhagyásra.

 (7) A  jóváhagyott MET-et – végrehajtás céljából – a  HM VPF a  tárgyévet megelőző év december 31-ig megküldi 
az érintett szakmai főfelelősök, a KNBSZ, a HM VGH és az MH BHD részére.

 (8) A programfelelős szervezetek a multilaterális – a magyar katonai attasé illetékességét nem érintő – programokon 
való részvételüket önállóan szervezik.

12. § (1) A  tárgyévi MET jóváhagyásáig a  végrehajtásra kerülő programokkal kapcsolatos kérelmeket az  illetékes szakmai 
főfelelős hagyja jóvá. A  jóváhagyott MET-ben a  programfelelős szervezet részére biztosított keretösszegig 
az utazásokat és a fogadásokat a programfelelős szervezet vezetője engedélyezi.

 (2) A  programfelelős szervezetek vezetői a  MET-ben jóváhagyott programok költségkereteivel saját hatáskörben 
gazdálkodnak.

 (3) Ha a  multilaterális együttműködési program forrásigénye meghaladja a  programfelelős szervezetek részére 
jóváhagyott MET keretet, a  szakmai főfelelős dönti el, hogy a  multilaterális együttműködési program 
végrehajtásához szükséges pénzügyi forrást az  alárendeltségébe tartozó honvédelmi szervezetek MET keretei, 
a rendelkezésre álló más kerete vagy a saját MET kerete terhére engedélyezi.

 (4) Azon kiemelt nemzetközi programok esetében, amelyek a MET-ben vagy más nemzetközi előirányzat keretére nem 
kerültek betervezésre és a  végrehajtásukra nem áll rendelkezésre a  szükséges forrás, az  érintett programfelelős 
szervezet – a  szakmai főfelelőse egyetértésével, a  diplomáciai főtanácsadó tájékoztatása mellett – a  keretgazda 
részére pótelőirányzat-igényt küld, melynek felülvizsgálatát követően a keretgazda év közben pótelőirányzat-igényt 
terjeszt fel a HM VGH és a HM GÜFHÁT útján a HM KÁT részére jóváhagyás céljából.
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7. A miniszter és a minisztérium politikai és szakmai felsővezetői két- és többoldalú tárgyalásainak 
előkészítése

13. § (1) A miniszter két- és többoldalú tárgyalásainak előkészítéséhez tárgyalási dosszié készül (tematika és háttér), amelyet 
az előkészítésért felelős önálló szervezeti egység legkésőbb 48 órával a tárgyalás napja előtt felterjeszt a Miniszteri 
Kabinetre. A  dossziét a  felterjesztést követően felmerült új körülmény esetén a  tárgyalás előtt az  előkészítésért 
felelős önálló szervezeti egység aktualizálja.

 (2) A kétoldalú tárgyalások előkészítéséhez kapcsolódó tárgyalási dosszié felépítése:
a) vezetői összefoglaló (tárgyalás célja, a találkozó kezdeményezője),
b) a tárgyalás során a magyar fél által képviselt álláspont rövid, tömör 3–5 legfontosabb üzenete,
c) tárgyalási tematika,
d) a tárgyalópartner életrajza,
e) kommunikációs javaslat: a 3–5 kiemelt üzenetet tartalmazó kommunikációs javaslatot a dosszié a tárgyalási 

tematikája alapján a HM Sajtó Osztály dolgozza ki, majd a HM NEF véleményezi,
f ) a tárgyalási háttér, a tárgyalás során felvetésre javasolt egyes témákat leíró magyarázat a tárgyalási tematika 

szerinti sorrendben,
g) egyéb szükséges információk, rövid általános országismertető, a bilaterális és katonadiplomáciai kapcsolatok 

rövid bemutatása.
 (3) A többoldalú tárgyalások előkészítéséhez kapcsolódó tárgyalási dosszié felépítése:

a) vezetői összefoglaló (tárgyalás célja, szakpolitikai kontextusa),
b) javasolt felszólalás,
c) a tárgyalás háttere, valamint a tárgyalás résztvevőinek életrajza,
d) kommunikációs javaslat: a dossziéban szereplő felszólalási javaslat alapján összeállított 3–5 kiemelt üzenetet 

tartalmazó kommunikációs javaslatot a HM Sajtó Osztály dolgozza ki, azt követően a HM VPF véleményezi.

14. §  A miniszteri tárgyalásokról szóló jelentést a tárgyaláson részt vett főosztály vezetője a felügyelő helyettes államtitkár 
jóváhagyásával a  tárgyalást követő 24 órán belül elektronikusan felterjeszti a  HM VPSZIÁT útján, a  Miniszteri 
Kabineten (diplomáciai főtanácsadó) keresztül a  miniszter részére. A  jelentés miniszteri jóváhagyást követően 
azonnal elektronikusan megküldésre kerül az elosztóív szerinti személyek részére. NATO csúcsértekezletek, védelmi 
miniszteri találkozók és egyéb ülések esetén a minősítésre tekintettel 24 órán belül e-mailen gyorsjelentés készül, 
majd – a  minősített ügykezelés jelentette időtényező miatt – két munkanapon belül terjeszti fel a  hivatalos, 
kibővített jelentést az illetékes főosztály vezetője.

15. §  A  minisztérium politikai és szakmai felsővezetői és az  MH vezetői nemzetközi ügyeket érintő tárgyalásai kapcsán 
követendő szabályok:
a) A  nemzetközi elfoglaltságokat tartalmazó heti kimutatásban felsorolt politikai és szakmai felsővezetők 

következő hétre tervezett nemzetközi vonatkozású eseményeiről, utazásairól, tárgyalásairól a megelőző hét 
pénteken a  politikai és szakmai felsővezetők titkárságai, kabinetjei tájékoztatást küldenek a  HM NEF-en 
keresztül a  Miniszteri Kabinet részére. Amennyiben a  heti jelentés leadása után, de a  következő jelentés 
megtétele előtt terven felüli utazásról születik döntés, arról a  Miniszteri Kabinetet soron kívül, írásban 
szükséges tájékoztatni.

b) A  minisztert a  tárgyaláson eseti jelleggel helyettesítő politikai vagy szakmai felsővezető tárgyalásaihoz 
készített háttéranyagokat a  tárgyalást megelőzően az  előkészítésért felelős önálló szervezeti egység soron 
kívül megküldi a  minisztert a  tárgyaláson eseti jelleggel helyettesítő részére, és tájékoztatásul megküldi 
a Miniszteri Kabinet részére is.

c) A b) pontban foglalt helyettesítés esetén a  tárgyalást követően az ott elhangzott legfontosabb kérdésekről 
a  tárgyaló politikai vagy szakmai felsővezető 24 órán belül elektronikusan megküldi a  rövid összefoglalót 
közvetlenül a  miniszter és a  Miniszteri Kabinet (diplomáciai főtanácsadó) részére. A  tárgyalásról készített 
teljes jelentést a  tárgyaló politikai vagy szakmai felsővezető titkársága vagy kabinetje a  tárgyalást követő 
3 munkanapon belül terjeszti fel a Miniszteri Kabinet (diplomáciai főtanácsadó) részére.

16. §  A HM által más tárcák politikai vagy szakmai felsővezetői részére előkészített háttéranyagokat, tárgyalási anyagokat 
az előkészítésért felelős önálló szervezeti egység tájékoztatás, illetve a Köztársasági Elnöki Hivatal, a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium és Miniszterelnökség esetében jóváhagyás céljából felterjeszti a Miniszteri Kabinet (diplomáciai 
főtanácsadó) részére.
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8. Vallási programok és katonai zarándoklatok

17. § (1) A  nemzetközi katonalelkészi együttműködéssel kapcsolatos feladatok és a  zarándoklati kötelezettségvállalások 
a HM PÁT hatáskörébe tartoznak.

 (2) A  HM támogatja a  magyar katonáknak a  lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az  egyházak, 
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról szóló 
231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet 34. § g) pontja szerinti zarándoklaton történő részvételét. A zarándoklat szervezését 
a HM TLSZ végzi, amelyet a HM – elsősorban szállítóeszközök térítésmentes átadásával és az éves KNET keretében 
meghatározott összegben, a szolgálati feladatot ellátók költségeinek átvállalásával – támogat.

9. A beszerzési és a haditechnikai együttműködési programok

18. § (1) A HM VGH a Beszerzési Programok Utazási és Rendezvényi Tervének elkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatok koordinálása keretében
a) kapcsolatot tart a  beszerzési és a  haditechnikai együttműködési programokban érintett honvédelmi 

szervezetekkel és szervezeti elemekkel, amelynek során
aa) fogadja megkereséseiket és leveleiket,
ab) egyeztetést kezdeményez,
ac) tájékoztatást nyújt a felmerülő problémákról és egyeztetésekről; és

b) folyamatosan elemzi és értékeli a beszerzési programokra vonatkozó terv végrehajtását;
c) éves összefoglaló jelentést készít és terjeszt fel a  tárgyév február 28-ig a  HM KÁT részére a  tárgyévet 

megelőző évben végrehajtott beszerzési programok utazási és rendezvényi keretének felhasználásáról, 
a felmerült problémákról, és javaslatot tesz azok megoldására.

 (2) Az  éves összefoglaló jelentést tájékoztatásul meg kell küldeni a  HM VPHÁT és a HM VIBHÁT útján a  HM VPSZIÁT 
részére.

19. § (1) A  18.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti honvédelmi szervezetek a  beszerzési programokkal kapcsolatos utazások, 
rendezvények költségigényeit – programonkénti bontásban – a tárgyévet megelőző év szeptember 15-ig megküldik 
a HM VGH részére.

 (2) Az  utazásokat és a  rendezvényeket – a  HM VGH által összeállított és a  HM KÁT által a  tárgyévet megelőző év 
november 15-ig jóváhagyott – éves Beszerzési Programok Utazási és Rendezvényi Terve alapján a  HM VGH 
főigazgatója engedélyezi. Terven felüli utazásokat és rendezvényeket a HM GÜFHÁT engedélyezhet.

 (3) A  beszerzési programokkal kapcsolatos utazások és rendezvények kiadásait a  programfelelős szervezetek a  saját 
intézményi költségvetésükbe tervezik, és az elemi költségvetés jóváhagyását követő 30 napon belül kezdeményezik 
annak a  HM VGH mint költségviselő szervezet részére történő átcsoportosítását. A  szükséges átcsoportosítások 
hiányában a fedezettel nem rendelkező feladatok nem hajthatók végre.

10. Ellenőrzési utazások

20. § (1) Az  ellenőrzési terv elkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok koordinálása keretében a  keretgazda 
szervezet összeállítja az  Ellenőrzési Utazások Tervét, valamint a  szakmai elöljáró felé elkészíti a  kapcsolódó 
jelentéseket, beszámolókat.

 (2) A  keretgazda a  tárgyévet megelőző év december 15-ig tájékoztatásul megküldi a  HM VGH részére 
az (1) bekezdésben meghatározott, a nemzetközi feladatai felett felügyeletet gyakorló által jóváhagyott tervet.

 (3) Az ellenőrzési utak költségeinek fedezete a nemzetközi feladatokon jóváhagyott költségvetésből biztosított keret.
 (4) Azon honvédelmi szervezetek, amelyeknek nem áll rendelkezésére az  ellenőrzési utazáshoz biztosított forrás, 

azonban az jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz vagy belső rendelkezés alapján a tárgyévben feladatként 
felmerül, az  ellenőrzési utazás a  szükséges forrás honvédelmi szervezet intézményi költségvetéséből történő 
átcsoportosításával vagy más forrásból történő biztosításával és a szakmai főfelelős engedélyével végrehajtható.

11. Magyarországon települő katonai szervezetek és többnemzeti katonai parancsnokságok 
együttműködési programjai

21. § (1) A  Magyarországon települő katonai szervezet vagy többnemzeti katonai parancsnokság a  magyar nemzeti 
költségvetési forrásból a  nemzetközi feladatokon jóváhagyott keret terhére megvalósuló nemzetközi 
együttműködési programjai koordinálása keretében a  keretgazda szervezettel együttműködve összeállítja 
az Utazási és Rendezvényi Tervét, valamint a szakmai felügyeletet gyakorló felé elkészíti a kapcsolódó jelentéseket, 
beszámolókat.
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 (2) A  Magyarországon települő katonai szervezet vagy többnemzeti katonai parancsnokság a  tárgyévet megelőző év 
december 15-ig tájékoztatásul megküldi a HM VGH és a HM Katonai Irányítási Főosztály részére az (1) bekezdésben 
meghatározott, a szakmai felügyeletet gyakorló által jóváhagyott tervet.

12. A nemzetközi együttműködés pénzügyi és logisztikai biztosítása és elszámolásuk végrehajtásának 
rendje

22. § (1) Pénzügyi fedezet nélkül fogadási vagy kiutazási program nem hajtható végre. A pénzügyi fedezet meglétét minden 
esetben a HM VGH pénzügyi ellenjegyzése (a továbbiakban: ellenjegyzés) igazolja.

 (2) A szakmai főfelelős felel a saját és alárendelt szervezetei jóváhagyott nemzetközi tervekben biztosított kereteinek 
szakszerű és jogszerű felhasználásáért.

 (3) A  programfelelős szervezetek és a  szakmai főfelelősök keretét meghaladó kötelezettségvállalásokat a  forrás 
egyidejű biztosításával a HM KÁT engedélyezheti.

23. § (1) A jóváhagyott szolgálati utazás megkezdése előtt legalább 14 nappal a végrehajtó szerv az 5. § (1) bekezdés 2–9., 
11–12. és 14–28. pontja, illetve (2) bekezdése szerinti kiutazások esetén az 1. melléklet szerinti, az NSIP NAK terhére 
végrehajtott kiutazások esetén a  2.  melléklet szerinti, az  engedélyezésre jogosult elöljáró által aláírt kiutazási 
engedély egy példányát az  ideiglenes külföldi szolgálattal összefüggő költségek kimutatásával együtt megküldi 
a HM VGH, a pénzügyi ellenjegyzést követően az MH BHD, továbbá az érintett magyar katonai attasé tájékoztatása 
céljából a HM NEF útján a KNBSZ részére.

 (2) A kiutazási engedélyek és vezénylési határozatok pénzügyi ellenjegyzését a HM VGH végzi. Az ellenjegyzés kiterjed 
az éves tervek, a jóváhagyott keretek, a rendelkezésre álló szabad előirányzatok és a tervezett kifizetési időpontban 
a pénzügyi fedezet biztosítottságának ellenőrzésére, valamint a járandóságok megállapításának szabályszerűségére.

 (3) Ha az  igénylés adattartalma hiányos, vagy a  szükséges előirányzat-keret a  nemzetközi program végrehajtásához 
nem áll rendelkezésre
a) a programfelelős szervezet vezetője, vagy
b) a  programfelelős szervezet vezetőjének hatáskörét meghaladó esetben annak hivatali felettese vagy 

szolgálati elöljárója,
a  HM VGH mint költségviselő szervezet részére megküldött írásos engedélye alapján –  amely többek között 
tartalmazza az előirányzat-keret vagy az előirányzat átcsoportosításra vonatkozó döntést is – a nemzetközi program 
biztosításának előkészítése megkezdődhet, azzal, hogy a program befejezéséig a hiányosságok rendezésre kerülnek.

 (4) A  nemzetközi kapcsolattartással összefüggő feladatok végrehajtásában érintett szervezetek a  feladatkörükhöz 
kapcsolódó adatkezelések tekintetében az  adatvédelmi szabályozók előírásainak megfelelően járnak el, 
gondoskodnak a  személyes adatok kezelésében érintettek megfelelő tájékoztatásáról, az  adatkezelések 
megtervezésekor kikérik az adatvédelmi tisztviselők véleményét.

 (5) A kiutazási engedély és a vezénylési határozat kizárólag a végrehajtás során felmerült és előre nem látható okból 
módosítható a  3.  melléklet szerinti formában. A  módosított kiutazási engedélyhez és vezénylési határozathoz 
csatolni kell a módosítás okát bizonyító okmányokat, számlákat, továbbá a „Megjegyzés” rovatban fel kell tüntetni 
a  módosítás rövid indokolását. A  módosított kiutazási engedélyt és vezénylési határozatot legkésőbb az  utazás 
végrehajtását követő öt munkanapon belül kell megküldeni az MH BHD és a HM VGH részére.

 (6) Ha a  kiutazási engedély az  (1)  bekezdés szerinti határidőn belül kerül megküldésre – a  módosítások, az  állami 
vezetők, a  fegyverzetellenőrzési programok és a  pilóták kiutazásainak kivételével –, a  kiutazási engedélyt 
az  (1)  bekezdés szerinti engedélyezésre jogosult elöljáró záradékával kell megküldeni, amely tartalmazza 
a késedelmes megküldés okát. A 14 napon belül megküldött kiutazási engedély szerinti igény a záradék megléte 
esetén teljesíthető.

 (7) A  KNBSZ szakmai felelősségi körébe utalt KNET utazásoknál a  kiutazási engedélyek és a  vezénylési határozatok 
elkészítését, ellenjegyzését és engedélyezését a KNBSZ személyi állományának vonatkozásában a KNBSZ végzi.

24. § (1) Külföldi delegáció fogadása esetén a programfelelős szervezet a jóváhagyott részletes programtervet a HM utasítás 
9.  melléklete szerinti „Igénylőlap a  hazai rendezvények vendéglátási és nemzetközi programok vendégfogadási 
szolgáltatásaira” elnevezésű nyomtatványon, a  rendezvény tervezett dátuma előtt legalább 14 nappal – az  5.  § 
(1) bekezdés 8. és 18. pontja szerinti fogadások kivételével – megküldi a HM VGH részére.

 (2) Az  igénylések ellenjegyzését a  HM VGH végzi. Az  ellenjegyzés kiterjed az  éves tervek, a  jóváhagyott keretek, 
a rendelkezésre álló szabad előirányzatok és a tervezett kifizetési időpontban a pénzügyi fedezet biztosítottságának 
ellenőrzésére.

 (3) Ha az  igénylés adattartalma hiányos, vagy a  szükséges előirányzat-keret a  nemzetközi program végrehajtásához 
nem áll rendelkezésre, a 19. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazandók.
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25. § (1) A  nemzetközi kapcsolattartás során – kivéve, ha egy adott részfeladatra önálló keret biztosítására kerül sor – 
a  programfelelős szervezet költségkerete terhére kell elszámolni minden megvalósított programmal összefüggő 
kiadást, függetlenül attól, hogy a  feladatban részt vevő személyek a  programfelelős szervezet állományába 
tartoznak-e.

 (2) Az  év közben felmerülő – a  programfelelős szervezet és a  szakmai főfelelős kereteiből nem finanszírozható –, 
nem tervezett programok végrehajtását lehetőség szerint a negyedik negyedévre kell halasztani. E programok tárca 
szinten az év közben keletkezett – tárgyév szeptember 30-ig felülvizsgált – maradvány keretére hajthatóak végre.

 (3) Ha a  program költségeinek biztosítására külön engedély alapján más forrásból kerül sor, a  költségek 
átcsoportosításának rendezése érdekében a  kiutazási engedélyekhez csatolni kell az  elöljáró jóváhagyását 
tartalmazó ügydarabot.

26. § (1) A  nemzetközi együttműködési feladatok költségvetési szükségleteit a  jóváhagyott éves terveknek megfelelően, 
összesítve egész évre vonatkozóan a HM VGH készíti el, együttműködve a keretgazda szervezetekkel.

 (2) A  honvédelmi tárca nemzetközi költségvetésének tervezése során felmerülő, de az  egyes programfelelős 
szervezetek között programonként fel nem osztható tételeket a  HM VGH önálló feladatként tervezi. Fel nem 
osztható tételek különösen a  delegációs gépjárműbérlés, a  tolmácsolás és a  fordítás költségei és a  nemzetközi 
kapcsolattartással összefüggő ajándék- és emléktárgyak.

 (3) A  HM VGH a  honvédelmi szervezetek kétoldalú és multilaterális programjaira biztosított költségkereteket 
programfelelős szervezetenkénti bontásban elkülönítetten tartja nyilván.

 (4) A HM VGH a programfelelős szervezetek és a keretgazda szervezetek részére a tárgyév második hónapjától minden 
hónap 15. napjáig számszaki beszámolót készít a  tárgyhó 10. napja szerinti állapotnak megfelelően és 
a  folyamatban lévő feladatokkal kapcsolatos várható – a  HM VGH költségvetésében felmerülő – kifizetésekről, 
valamint a  tárgyévre vonatkozóan a  tárgyévet követő év január 10-ig a  programok végrehajtására elszámolt 
költségekről – a szakmai főfelelős szervezetek részére a szakmai felügyeletük alá tartozó programfelelős szervezetek 
felhasználásáról, a  keretgazda szervezetek részére a  teljes keretre vonatkozóan – és a  keretek felhasználásának 
helyzetéről programfelelős szervezetenkénti bontásban.

 (5) Az  utasításban meghatározott elvek és normák alkalmazásának helyességét a  keretgazda szervezet a  HM VGH 
számszaki beszámolói alapján havonta ellenőrzi.

 (6) Külföldi delegáció fogadása esetén az MH BHD legfeljebb a végrehajtást követő 30. napig tájékoztatja a HM VGH-t 
a  HM utasítás 9.  melléklete szerinti „Igénylőlap a  hazai rendezvények vendéglátási és nemzetközi programok 
vendégfogadási szolgáltatásaira” elnevezésű nyomtatványon igényelt szolgáltatások tételes, összegszerű 
megvalósulásáról a fogadások kötelezettségvállalása nyilvántartásának pontosítása céljából.

 (7) A  keretgazda szervezetek keretük tárgyév szeptember 15-i felhasználása helyzetének, valamint a  még hátralevő 
programok ismeretében a  programfelelős szervezetek – az  MH vonatkozásában az  MH PK egyetértésével – 
fontossági sorrendbe állított javaslatainak figyelembevételével év közbeni igények felmerülésekor, valamint 
legkésőbb az év végi zárás kapcsán a tárgyév október 15-ig javaslatot tesznek a HM VPHÁT részére a rendelkezésre 
álló költségkeretek programfelelősök közötti szükség szerinti átcsoportosítására, illetve megvonására. 
A keretmódosításokat a HM KÁT hagyja jóvá.

 (8) A  HM KÁT által jóváhagyott keretmódosításokról a  keretgazda szervezet tájékoztatja a  szakmai főfelelősöket és 
a HM VGH-t.

13. Az utazási költségek megtérítésére jogosult EU tanácsi ülésekre vonatkozó szabályok

27. § (1) Az EU által a tagállamok részére – a tagállamok küldöttei utazási költségeinek megtérítése érdekében – biztosított 
nemzeti utazási boríték (a továbbiakban: utazási boríték) terhére elszámolható utazások esetén a  kiutazások 
lebonyolításában részt vevő szervezetek felelőssége, hogy az  utazási költségek a  honvédelmi tárca részére 
visszatérítésre kerüljenek.

 (2) A Tanács Főtitkárának vonatkozó határozata értelmében visszatérítésre jogosult találkozók: az Európai Tanács ülései, 
az  Európai Unió Tanácsának ülései, a  Tanács Főtitkársága által kiadott és rendszeresen frissített lista alapján 
a  tanácsüléseket előkészítő munkacsoport- és bizottsági ülések, valamint egyéb, hagyományosan a  soros 
elnökséget adó országban megrendezésre kerülő, előre meghatározott munkacsoporti és bizottsági találkozók, 
melyek száma nem haladhatja meg a tizenötöt.

 (3) Az  Európai Koordinációs és Tárcaközi Bizottság ülésein az  utazási boríték tárgykörben készített dokumentumok 
alapján a  HM VPF tájékoztatja az  érintett honvédelmi szervezeteket az  elszámolható utak aktuális listájáról és 
az elszámolás szabályairól.

 (4) Elszámolható utak esetén a  kiutazási engedély fejlécén a  programfelelős szervezet feltünteti az  „EU utazási 
költségtérítésre jogosult” szövegrészt, valamint IV. részében az  ülés kódszámát és angol megnevezését, továbbá 
tájékoztatja a HM VPF-et a kiutazás végrehajtásáról.
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 (5) A  kiutazási költségek pénzügyi elszámolásával egyidejűleg a  programfelelős szervezet képviselője az  MH BHD 
utaztatási ügyintézőjének átadja az  ülésen való részvételt bizonyító „Participants” fejlécű dokumentum 
másodpéldányát vagy ennek hiányában a  kiutazást végrehajtó delegáció vezetőjének utólagos nyilatkozatát, 
amelyen szerepeltetni kell az ülés kódszámát, magyarul a pontos megnevezését, helyszínét és dátumát.

 (6) Az utazás igazolásához a (4) bekezdésben foglaltakon kívül szükséges
a) az  utazási irodáktól, a  légitársaságoktól, az  illetékes katonai hatóságtól vagy bármely egyéb közlekedési 

szolgáltatótól származó számla eredeti példánya vagy másolata,
b) a Tanács Főtitkárságától kapott meghívónak és az ülés napirendjének a másolata,
c) az utazásra jogosító jegy másolata,
d) valamennyi beszállókártya eredeti példánya vagy másolata vagy ezek hiányában egy nyilatkozat leadása és
e) az elszámolt utazási költségek kifizetési vagy pénzátutalási bizonylata vagy hiteligazolás.

 (7) Az  MH BHD a  tárgyhót követő hónap 20. napjáig elektronikusan és papíralapon is megküldi az  elszámolandó 
utazások adatait és a  kapcsolódó dokumentációt a  Miniszterelnökség Költségvetési és Intézményfelügyeleti 
Főosztálya, továbbá tájékoztatásul a  HM VGH részére, ha az  adott hónapban elszámolható kiutazás került 
végrehajtásra.

14. Úti okmányok kiadása

28. § (1) NATO tagállamokba vagy a  Békepartnerség tagállamaiba történő utazás esetén a  katonák útba indításához 
NATO menetparancs is kiadható a NATO országok által használt nemzeti menetparancs alkalmazásával kapcsolatos 
szabályokról szóló 14/2021. (VII. 16.) HM rendeletben meghatározottak szerint. A  programfelelős szervezet 
– kiutazó – a kiutazási engedéllyel és a vezénylési határozattal együtt a tervezett útba indítást megelőző 14 nappal 
kérelmezheti a NATO menetparancsot.

 (2) Ha a  kiutazó nem rendelkezik diplomata- vagy szolgálati útlevéllel, a  vízumköteles országokba történő kiutazás 
esetén a szükséges vízumot a jóváhagyott költségkerete terhére szerzi be.

 (3) A kiutazáshoz szükséges repülő- és vonatjegyet, szállást, valamint a diplomata-, a szolgálati és a külügyi szolgálati 
útlevelet az  MH BHD biztosítja a  kiutazó részére. A  szállás foglalásáról a  kiutazást elrendelő katonai szervezet 
intézkedik, amennyiben a  külföldi fogadó fél katonai szálláshelyen biztosít elhelyezést, vagy a  fogadó fél által 
blokkosított szállásfoglalás történik, valamint ha gépjárművel történő utazás során útközben merül fel szállásigény.

 (4) Egyes országokba történő szolgálati utazás esetén szükséges a  beutazási vagy átutazás esetén az  átutazási 
engedély, ezért a  kiutazó a  HM NEF útján tájékozódik a  célországba való be- és átutazásra vonatkozó bejelentési 
kötelezettségről. A  kiutazó a  be- és átutazási engedélyköteles országba történő utazás esetén a  be- és átutazási 
engedélyekre vonatkozó kérelmeket a külföldi ország által meghatározott formában és határidőben a HM NEF útján 
kéri meg.

 (5) A  HM NEF az  országok által előírt aktuális mintát és a  szükséges tájékoztatót évente január 31-ig megküldi 
a honvédelmi szervezeteknek.

15. A jelentés rendje

29. § (1) A  vezetői csereüdültetés és CLIMS üdülés kivételével az  egyes nemzetközi feladatok – utazás és fogadás – 
végrehajtásáról a program befejezésétől számított 5 munkanapon belül a szolgálati elöljáró vagy a hivatali felettes, 
döntést igénylő kérdésben a szakmai főfelelősök részére jelentést kell felterjeszteni.

 (2) A  programról készült jóváhagyott jelentés egy-egy példányát meg kell küldeni a  KNBSZ-nek és a  keretgazda 
szervezeteknek, továbbá tájékoztatás céljából a  program végrehajtásában érintett honvédelmi és minden olyan 
szervezetnek, amelyek részére az  (1)  bekezdés szerinti jelentés feladatot határoz meg, illetve amelyek feladat- és 
hatáskörét a jelentés érinti.

 (3) Ha a  jelentésben foglaltak miniszteri döntést igényelnek, azt minden esetben a  szolgálati út betartásával 
a  HM  VPHÁT, valamint a  diplomáciai főtanácsadó és a  HM VPSZIÁT útján – MH honvédségi szervezetek esetén 
az  MH  PK útján – kell a  miniszter részére felterjeszteni. Az  MH katonai szervezetek MH PK útján felterjesztett 
jelentéseiket tájékoztatásul megküldik a HM VPHÁT és a diplomáciai főtanácsadó útján a HM VPSZIÁT-nak.

 (4) A végrehajtott programokról szóló jelentésben foglaltaknak – az eredményesség megállapíthatósága érdekében – 
a  tervezési adatokkal összevethetőnek kell lenniük. A  protokolláris feladatok teljesítéséről szóló jelentések 
kivételével kerülni kell a jelentések kizárólagos leíró jellegét.

 (5) A jelentés jóváhagyását követően az összegzésben megfogalmazott feladatokra történő intézkedés, annak nyomon 
követése, arról a szakmai főfelelős és keretgazda tájékoztatása a feladat felelősének megjelölt honvédelmi szervezet 
vezetőjének a feladata.
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 (6) A jelentésnek tartalmaznia kell
a) az esemény megnevezését,
b) a program adatait, különösen a résztvevők nevét, a program idejét, időtartamát és helyét,
c) a pénzügyi keretet, amelyre a program költségeit elszámolják,
d) az esemény célját,
e) a tervezetthez képest elért eredményeket,
f ) a célkitűzés megvalósulását segítő és gátló tényezőket,
g) tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a programnak a következő évben javasolt-e a folytatása, a folytatásban 

kik, miben és milyen feltételekkel egyeztek meg,
h) a tapasztalatokat, a következtetéseket és a javító szándékú javaslatokat,
i) a balesetet és a bűncselekményt vagy az egyéb jelentési kötelezettséggel járó eseményt,
j) a program költségeinek részletes kimutatását, túllépések esetén az indokolást, valamint
k) a  jelentést az  összegzett értékelések és javaslatok alpont zárja, melyben a  programmal kapcsolatban saját 

vagy más szervezet feladatát, annak felelősét, az együttműködőket, a feladat végrehajtásának határidejét és 
a visszacsatolás módját kell szerepeltetni.

16. Képviseleti tevékenység jelentési rendje

30. § (1) A  4.  § (1)  bekezdésében meghatározott tevékenységekről szóló jelentések és tájékoztatás rendjéről 
az MH vonatkozásában az MH PK intézkedésben rendelkezik.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedésnek tartalmaznia kell
a) a jelentő szervezeteket,
b) a tájékoztatásba bevont szervezeteket (figyelemmel a HM VPSZIÁT irányítási és a HM VPHÁT szakmai irányítási 

jogkörére) és
c) a jelentések, tájékoztatások formáját, gyakoriságát.

 (3) A  képviseletek napi munkájuk során és a  felső vezetői üléseken részt vevők mandatálása a  NATO és EU 
együttműködésre kijelölt személyek képviseleti felhatalmazásáról szóló 71/2013. (XI. 29.) HM utasításban foglaltak 
szerint történik.

17. A nemzetközi együttműködés éves értékelése

31. § (1) A programfelelős szervezetek – a szakmai főfelelős jóváhagyásával – a tárgyévet követő év január 31-ig megküldik 
az illetékes keretgazda szervezetek részére az éves nemzetközi tevékenységről szóló összefoglaló jelentésüket.

 (2) Az éves összefoglaló jelentés tartalmazza
a) a feladatok végrehajtását segítő vagy hátráltató tényezőket,
b) a tervezett és a terven felül végrehajtott programok számát,
c) a végre nem hajtott programok elmaradásának okait és
d) a következtetéseket és a javaslatokat.

 (3) A  keretgazda szervezetek a  programfelelős szervezetekkel együttműködve a  tárgyévet követő év február 28-ig 
elkészítik a  keretre végrehajtott nemzetközi programokról és a  nemzetközi tevékenységről szóló éves értékelő 
jelentést, amelyet összegezve a HM VPHÁT terjeszt fel a HM VPSZIÁT és a HM KÁT útján, a diplomáciai főtanácsadó 
tájékoztatása mellett jóváhagyásra felterjesztenek a miniszter részére.

18. Záró rendelkezések

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

33. §  Hatályát veszti a  nemzetközi kapcsolattartással összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló 8/2021. (II. 26.) 
HM utasítás.

  Szalay-Bobrovniczky Kristóf s. k.,
  honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 46/2022. (XII. 9.) HM utasításhoz

Programfelelős szervezet
megnevezése      
Nyt. szám: 

………………… keret terhére

KIUTAZÁSI ENGEDÉLY

Fogadó szerv:

I. A kiutazást engedélyező:

II. Az utazás előzménye:

III. A kiutazás helye (ország, város):

IV. A kiutazás célja:

V. A kiutazás kezdete és vége (az utazással együtt a napok száma):
… év … hó … naptól … év … hó … napig (… nap)

VI. A kiutazó(k):
A kiutazó delegáció vezetője:

Név, rendfokozat
Küldő szervezet és

beosztás
megnevezése

Adóazonosító jel /
személyügyi

törzsszám

Útlevélszám
vagy

személyazonosító
igazolvány szám

1.

A kiutazó csoport tagjai:

Név, rendfokozat
Küldő szervezet és

beosztás
megnevezése

Adóazonosító jel /
személyügyi

törzsszám

Útlevélszám
vagy

személyazonosító
igazolvány szám

1.

A kijelölt ügyintéző neve (telefonszáma és személyügyi törzsszáma):

VII. A kiutazó csoport részére felszámítandó napidíj:

VIII. Szállásköltség / jóváhagyott szállodai elhelyezés napi keretösszege:
……………………………… /fő/éj (éjszaka), azaz összesen: ………………………………

Az engedélyezett komfortfokozat megjelölése (csillagok száma):

Szállásigény (szálloda esetén neve, címe):

Ország Város
A szállodai

elhelyezés első
napja

A szállodai
elhelyezés utolsó

napja
Éjszakák száma

Szolgálati érdekből elrendelt szálloda megnevezése: Egyéb (a kiküldő által fontosnak tartott információk):
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IX. Szállítási költségek:
Az igénybe vehető szállítási eszköz megnevezése:
A repülőjegy foglalásához szükséges adatok:

Az útlevélben vagy személyazonosító igazolványban szereplő
név:

Születési hely, idő (év, hó, nap):

Állampolgársága:

Az útlevelet vagy személyazonosító igazolványt kiállító hatóság
megnevezése, a kiállítás helye és ideje:

Az útlevél vagy személyazonosító igazolvány lejáratának ideje:

A kiutazás ideje alatti elérhetőséget biztosító mobiltelefonszám
és magán e-mail-cím:

Odautazás ideje:

A javasolt járat megnevezése, száma:

Honnan Indulási idő Hová Érkezési idő

Visszautazás ideje:

A javasolt járat megnevezése, száma:

Honnan Indulási idő Hová Érkezési idő

1. Menetrendszerűen közlekedő szállítási eszközök esetén osztály, illetve kategória megjelölése:
2. Szolgálati gépjármű engedélyezése esetén a költségelőleg összege (üzemanyag, autópálya, parkolás):
3. Saját gépjármű engedélyezése esetén:
a) Külföldön is érvényes teljes CASCO biztosítási kötvény száma:
b) Gépjármű típusa és forgalmi rendszáma:
c) Gépjárműmotor lökettérfogata, üzemanyag típusa:
d) Engedélyezett kilométer belföldön:
e) Engedélyezett kilométer külföldön:
f ) Üzemanyag-, parkolási költség, autópályadíj:

X. A kiutazó csoport részére utólagos elszámolású egyéb költségelőlegek:

Költség megnevezése (célja) Összege és valutaneme

Utólagos elszámolásra személyi költség (telefon, fax, belépő):

Utólagos elszámolásra helyi közlekedési költség (vonat, taxi,
metró, busz):

Utólagos elszámolásra egyéb (idegenforgalmi adó,
árfolyamveszteség, váltási, kezelési költség, előre nem várható) 
költség:

VIP-váró, kormányváró, ajándék, részvételi díj, regisztrációs díj,
konferenciadíj:

Megjegyzés:
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XI. Illetékes pénzügyi ellátó szerv (az előlegek kiadására és elszámolására jogosult valutapénztár) megnevezése:

Pénzügyi ellenjegyzés:

Az ellenjegyzési szabályoknak megfelel.

Éves keret:

Lekötve:

Jelenlegi lekötés:

További szabad keret:

………………………, 20…… év ……………… hó …… nap

  ……………………………………………………

Ellenjegyző szerv megnevezése, vezető aláírása

………………………, 20…… év ……………… hó …… nap

  …………………………………………………… 
  Programfelelős szervezet, vezető aláírása

Készült: 6 példányban
Egy példány: 3 lap
Készítette (tel.):
Kapják: 1. sz. pld.: Irattár
2. sz. pld.: MH BHD PDRI UCS (fel.bud.utaztatas@mil.hu)
3. sz. pld.: HM VGH NI NUKPO (szerv.hm.vgh.nki.nukpo@hm.gov.hu)
4. sz. pld.: KNBSZ (elektronikusan)
5. sz. pld.: Keretgazda szervezet (elektronikusan)
6. sz. pld.: Kiküldött
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2. melléklet a 46/2022. (XII. 9.) HM utasításhoz

Programfelelős szervezet
megnevezése      
Nyt. szám:

KIUTAZÁSI ENGEDÉLY
az NSIP NAK keret terhére végrehajtásra kerülő kiutazásokhoz

Programazonosító szám:
Forráskód:
Fogadó szerv:

I. A kiutazást engedélyező:

II. Az utazás előzménye:

III. A kiutazás helye (ország, város):

IV. A kiutazás célja:

V. A kiutazás kezdete és vége (az utazással együtt napok száma):
… év … hó … naptól … év … hó … napig (… nap)

VI. A kiutazó(k):

A kiutazó delegáció vezetője:

Név, rendfokozat
Küldő szervezet és

beosztás
megnevezése

Adóazonosító jel /
személyügyi

törzsszám

Útlevélszám
vagy

személyazonosító
igazolvány szám

1.

A kiutazó csoport tagjai:

Név, rendfokozat
Küldő szervezet és

beosztás
megnevezése

Adóazonosító jel /
személyügyi

törzsszám

Útlevélszám
vagy

személyazonosító
igazolvány szám

1.

A kijelölt ügyintéző neve (telefonszáma és személyügyi törzsszáma):

VII. A kiutazó csoport részére felszámítandó napidíj:

VIII. Szállásköltség/jóváhagyott szállodai elhelyezés napi keretösszege:

……………………………… /fő/éj (éjszaka), azaz összesen: ………………………………

Az engedélyezett komfortfokozat megjelölése (csillagok száma):
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Szállásigény:

Ország Város
A szállodai

elhelyezés első
napja

A szállodai
elhelyezés utolsó

napja
Éjszakák száma

Szolgálati érdekből elrendelt szálloda megnevezése:

Egyéb (a kiküldő által fontosnak tartott információk):

IX. Szállítási költségek:
Az igénybe vehető szállítási eszköz megnevezése:

A repülőjegy foglalásához szükséges adatok:

Az útlevélben vagy személyazonosító igazolványban szereplő
név:

Születési hely, idő (év, hó, nap):

Állampolgársága:

Az útlevelet vagy személyazonosító igazolványt kiállító hatóság
megnevezése, a kiállítás helye és ideje:

Az útlevél vagy személyazonosító igazolvány lejáratának ideje:

A kiutazás ideje alatti elérhetőséget biztosító mobiltelefonszám
és magán e-mail-cím:

Odautazás ideje:

A javasolt járat megnevezése, száma:

Honnan Indulási idő Hová Érkezési idő

Visszautazás ideje:

A javasolt járat megnevezése, száma:

Honnan Indulási idő Hová Érkezési idő

1. Menetrendszerűen közlekedő szállítási eszközök esetén osztály, illetve kategória megjelölése:
2. Szolgálati gépjármű engedélyezése esetén költségelőleg összege (üzemanyag, autópálya, parkolás):
3. Saját gépjármű engedélyezése esetén:
a) Külföldön is érvényes teljes CASCO biztosítási kötvény száma:
b) Gépjármű típusa és forgalmi rendszáma:
c) Gépjárműmotor lökettérfogata, üzemanyag típusa:
d) Engedélyezett kilométer belföldön:
e) Engedélyezett kilométer külföldön:
f ) Üzemanyag-, parkolási költség, autópályadíj:
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X. A kiutazó csoport részére utólagos elszámolású egyéb költségelőlegek:

Költség megnevezése (célja) Összege és valutaneme

Utólagos elszámolásra személyi költség (telefon, fax, belépő):

Utólagos elszámolásra helyi közlekedési költség (vonat, taxi,
metró, busz):

Utólagos elszámolásra egyéb (idegenforgalmi adó,
árfolyamveszteség, váltási, kezelési költség, előre nem várható) 
költség:

VIP-váró, kormányváró, ajándék, részvételi díj, regisztrációs díj,
konferenciadíj:

Megjegyzés:

XI. Illetékes pénzügyi ellátó szerv (az előlegek kiadására és elszámolására jogosult valutapénztár) megnevezése:

Pénzügyi ellenjegyzés:

Az ellenjegyzési szabályoknak megfelel.

Éves keret:

Lekötve:

Jelenlegi lekötés:

További szabad keret:

………………………, 20…… év ……………… hó …… nap

  …………………………………………………… 
  Ellenjegyző szerv megnevezése, vezető aláírása

………………………, 20…… év ……………… hó …… nap

  …………………………………………………… 
  Programfelelős szervezet, vezető aláírása

Készült: 6 példányban
Egy példány: 3 lap
Készítette (tel.):
Kapják: 1. sz. pld.: Irattár
2. sz. pld.: MH BHD PDRI UCS (fel.bud.utaztatas@mil.hu)
3. sz. pld.: HM VGH NI NUKPO (szerv.hm.vgh.nki.nukpo@hm.gov.hu)
4. sz. pld.: KNBSZ (elektronikusan)
5. sz. pld.: Keretgazda szervezet (elektronikusan)
6. sz. pld.: Kiküldött
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3. melléklet a 46/2022. (XII. 9.) HM utasításhoz

Programfelelős szervezet 
megnevezése       
Nyt. szám:

………………… keret terhére

xxx. nyt. számú KIUTAZÁSI ENGEDÉLY módosítása

Fogadó szerv:

I. A kiutazást engedélyező:

II. Az utazás előzménye:

III. A kiutazás helye (ország, város):

IV. A kiutazás célja:

V. A kiutazás kezdete és vége (az utazással együtt a napok száma):
… év … hó … naptól … év … hó … napig (… nap)

VI. A kiutazó(k):
A kiutazó delegáció vezetője:

Név, rendfokozat
Küldő szervezet és beosztás 

megnevezése
Adóazonosító jel, személyügyi 

törzsszám

Útlevélszám  
vagy személyazonosító 

igazolvány szám

Megjegyzés (a módosítás részletes, szöveges indokolása):

A módosítás a kiutazási engedély alábbi pontjait érinti:

A módosítandó pont Eredeti Módosított
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Pénzügyi ellenjegyzés:

Az ellenjegyzési szabályoknak megfelel.

Éves keret

Lekötve

Jelenlegi lekötés

További szabad keret

………………………, 20…… év ……………… hó …… nap

  ………………………………………………………… 
  Ellenjegyző szerv megnevezése, vezető aláírása

………………………, 20…… év ……………… hó …… nap

  ………………………………………………………… 
  Kiküldetést engedélyező szervezet, vezető aláírása

………………………, 20…… év ……………… hó …… nap

  ………………………………………………………… 
  Programfelelős szervezet, vezető aláírása

Készült: 6 példányban
Egy példány: … lap
Készítette (tel.):
Kapják: 1. sz. pld.: Irattár
2. sz. pld.: MH BHD PDRI UCS (fel.bud.utaztatas@mil.hu)
3. sz. pld.: HM VGH NI NUKPO (szerv.hm.vgh.nki.nukpo@hm.gov.hu)
4. sz. pld.: KNBSZ (elektronikusan)
5. sz. pld.: Keretgazda szervezet (elektronikusan)
6. sz. pld.: Kiküldött
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4. melléklet a 46/2022. (XII. 9.) HM utasításhoz

Külföldi kiküldetés napidíjának elszámolása

Kiutazási engedélyszám: 

Ország megnevezése: 

Magyarország határátlépésének időpontja: év hó nap óra perc – év hó nap óra perc

oda- és visszafelé

No SZTSZ Név, rendfokozat Napidíj összege Valuta Kiküldött aláírása

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Összesen:

…………………………… év ……………… hó …… nap

  …………………………………………… 
  Kifizető

Nyilatkozat étkeztetésről

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a(z) ………………… számú kiutazási engedély/határozat alapján

külföldi tartózkodásom alatt az alábbiakban felsorolt ellátást kaptam/kaptuk.

reggeli  : …………………………………………………… nap  100%   ………………………………
ebéd   : …………………………………………………… nap    70%   ………………………………
vacsora  : …………………………………………………… nap    70%   ………………………………
reggeli és ebéd  : …………………………………………………… nap    70%   ………………………………
reggeli és vacsora : …………………………………………………… nap    70%   ………………………………
ebéd és vacsora  : …………………………………………………… nap    40%   ………………………………
reggeli, ebéd és vacsora : …………………………………………………… nap    40%   ………………………………
kint tartózkodás 4–8 óra : …………………………………………………… nap    50%   ………………………………
ellátást nem kaptam : …………………………………………………… nap  100%   ………………………………
összesen  : …………………………………………………… nap                ………………………………

  …………………………………………… 
  Kiküldött(ek) aláírása

…………………………… év ……………… hó …… nap
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5. melléklet a 46/2022. (XII. 9.) HM utasításhoz

Kimutatás az ideiglenes külföldi szolgálattal összefüggő költségekről

A kitöltés során a felesleges sorok, oszlopok törölhetők

Foglalkoztatási jogviszony

állami 
vezetők

kormány- 
tisztviselők és 
kormányzati 
ügykezelők

hiv./szerz./ 
önkéntes 

tart. 
katonák

honvédelmi 
alkalmazottak, 

közalkalmazottak

munka- 
vállalók

honvéd 
tisztjelöltek/ 
altisztjelöltek

  Célállomás(ok) (ország, város)

  A külföldi tartózkodás időpontja (-tól -ig)

a kiutazó személyek száma (fő)            

  NAPIDÍJ

a fogadó fél által biztosított étkezés formája 
(reggeli/ebéd/vacsora/egyik sem)

           

mértéke (%)            

összege (EUR)            

  SZÁLLÁSKÖLTSÉG

napi keretösszeg            

vendégéjszakák száma    

összesen (EUR)            

  UTAZÁSI KÖLTSÉG

  1. gépjármű: saját/szolgálati

távolság (km)            

üzemanyagköltség            

autópályadíj            

parkolási díj            

egyéb költség (pl. komp)            

összesen (EUR)            

összesen (HUF)            

  2. menetrendszerű közlekedési eszközök:  
repülőgép/vonat/autóbusz/hajó/taxi/helyi közlekedési eszköz*

menetdíj            

taxiköltség            

összesen (EUR)            

összesen (HUF)            

* A megfelelő aláhúzandó.



2022. évi 12. szám H O N V É D E L M I  K Ö Z L Ö N Y  1593

  EGYÉB KÖLTSÉGEK

telefonköltség            

internetköltség            

postaköltség            

VIP-váró költsége            

kormányváró költsége            

ajándék értéke            

részvételi díj            

regisztrációs díj            

konferencia díja            

túlsúly díja            

egyéb: ………………………            

összesen (EUR)            

összesen (HUF)            

napidíj összesen (HUF)            

szállásköltség összesen (HUF)            

utazási költség összesen (HUF)            

egyéb költségek összesen (HUF)            

MINDÖSSZESEN (HUF)
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Államtitkári rendelkezések

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárának 60/2022. (HK 12.) HM KÁT szakutasítása  
a KEHOP-1.6.0-15-2021-00028 számú, a Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő 
beavatkozási képességének fejlesztése III. című Európai Uniós projekt keretében beszerzett eszközök 
használatára kijelölt honvédségi szervezetek részére történő átadásának feladatairól

A  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 18. § (2) bekezdés a) pontja alapján a  következő 
szakutasítást adom ki: 

1. Általános rendelkezések

 1. A szakutasítás hatálya a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat kivételével a honvédelemről és a Magyar Honvédségről 
szóló 2021. évi CXL. törvény 3. § 14. pontja szerinti honvédelmi szervezetekre terjed ki. 

 2. A  KEHOP-1.6.0-15-2021-00028 számú, a  Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási 
képességének fejlesztése III. című Európai Uniós projekt (a  továbbiakban: projekt) keretében beszerzett eszközök 
(a  továbbiakban: beszerzett eszközök), azok használatára kijelölt honvédségi szervezetek részére történő 
használatba adásának elsődleges célja a  Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer (a  továbbiakban: HKR) reagáló 
képességének, képesség spektrumának és kapacitásának növelése.

 3. A  beszerzett eszközök a  2. pontban meghatározottak alapján elsősorban katasztrófavédelmi, többek között 
a katasztrófavédelmi feladatokra történő felkészülés, gyakorlás, kiképzés, a katasztrófavédelmi elemet is tartalmazó 
gyakorlaton való részvétel, továbbá a  védekezésben és a  helyreállításban való közreműködési tevékenység 
keretében használhatók. A  beszerzett eszközök HKR-en kívüli, más honvédelmi célú használata az  Európai Unió 
(a  továbbiakban: EU) által előírt kötelező fenntartási időszak lejártáig kizárólag az  adott eszköz beszerzéséhez 
a  Honvédelmi Minisztérium által, az  el nem számolható költségek fedezetére biztosított saját forrás arányában 
lehetséges.

 4. Az  eszközök saját forrásból származó hozzájárulással arányos mértékű, katasztrófavédelmi célú használaton kívüli 
egyéb alkalmazása kizárólag szolgálati célú igénybevétel lehet, melynek évenkénti maximális mértékét a  Magyar 
Honvédségben (a  továbbiakban: MH) rendszeresített, azonos célra használt eszközfajtára  az  MH üzemeltetési 
normában megállapított évenkénti futás- vagy üzemóra felhasználás kiszabatának az  adott beszerzett eszközre 
biztosított saját forrás százalékos arányával megegyező százalékos értéke adja. A  beszerzett eszközök 
vonatkozásában a saját forrás bevonás százalékos mértékét, valamint a beszerzett eszközök fenntartási időszakon 
belüli évenkénti nem katasztrófavédelmi célú használatának maximális mértékét az 1. melléklet tartalmazza.

 5. Az  MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság szakági vezetői jelen szakutasításban nem szabályozott, 
különösen a  beszerzett eszközök üzemeltetéséhez, üzemben tartásához és használatához, az  érintett honvédségi 
szervezetek részére történő átadásához, továbbá az  eszközök nyilvántartásához kapcsolódó részletszabályokat 
szükség esetén belső rendelkezésben szabályozzák.

2. A beszerzett eszközök használatára kijelölt honvédelmi szervezetek részére történő átadás feladatai

 6. A  beszerzett eszközök fenntartási időszakban történő üzemeltetéséhez és üzemben tartásához szükséges 
költségvetési előirányzatokat a működés-fenntartás logisztikai feladatainak részeként az MH Parancsnoksága saját 
hatáskörben tervezi.  

 7.  A  projekt keretében beszerzett eszközök az  MH Anyagellátó Raktárbázisnál (a  továbbiakban: MH ARB) kerülnek 
nyilvántartásba, és a 2. melléklet szerinti elosztásban kerülnek használatra átadásra az érintett honvédségi szervezet 
részére.
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 8. Az MH ARB kapcsolódó feladatai:
a) tájékoztatja az érintett honvédségi szervezetet az eszközátadás várható idejéről,
b) az  érintett honvédségi szervezet bevonásával a  hatáskörébe tartozó feladatok vonatkozásában előkészíti 

az üzembe helyezési és használatbavételi eljárásokat,
c) az  üzemeltetéséhez szükséges költségvetési előirányzatok biztosítása érdekében - az  érintett honvédségi 

szervezetek bevonásával - a  tárgyévet megelőző év március 30-ig adatot szolgáltat a  működés-fenntartás 
logisztikai feladatainak tervezéséhez,

d) végrehajtja a  projekt keretében beszerzésre kerülő eszközök analitikus nyilvántartásba PST-elem, 
funkcióterület és elkülönítés szerint történő bevételezését,

e) végrehajtja az  analitikus nyilvántartásban a  beszerzett eszközök központi raktárból az  érintett honvédelmi 
szervezet részére létrehozott leltárhelyre történő átmozgatását, mellyel egyidejűleg átadás-átvételi 
jegyzőkönyvön megtörténik az eszközök használatra történő átadása,

f ) évente ellenőrzi a  beszerzett eszközök meglétét, állapotát, továbbá a  projektmenedzsment megszűnését 
követően az  eszközönként vezetendő elkülönített nyilvántartások ellenőrzésén keresztül azok 
szakutasításnak megfelelő szabályos felhasználását,

g) az f ) pontban meghatározott ellenőrzés befejezésétől számított 15 munkanapon belül összefoglaló jelentést 
terjeszt fel a szolgálati út betartásával a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkár (a továbbiakban: 
HM KÁT) részére az ellenőrzés eredményéről, tapasztalatairól,

h) végrehajtja a  beszerzett eszközök fenntartási időszakon belüli üzemeltetésének és üzemben tartásának 
hatáskörébe tartozó feladatait, különös tekintettel a  gyártók által az  egyes eszközök vonatkozásában előírt 
kötelező futásteljesítményhez vagy időnormához kötött szervizek végrehajtásának nyomon követését, és

i) a  fenntartási időszak leteltét követően az  MH ARB nyilvántartásában létrehozott leltárhelyekről végrehajtja 
a beszerzett eszközök végleges kiadást a katonai szervezetek részére.

 9. Az érintett honvédségi szervezet kapcsolódó feladatai:
a) az  MH ARB-től átadás-átvételi jegyzőkönyvön átveszi a  beszerzésre került, részére használatra átadott 

eszközöket,
b) a kötelező fenntartási időszak végéig gondoskodik a részére használatra átadott eszközök állagmegóvásáról, 

hadrafoghatóságáról és azok projektcélnak megfelelő szabályos használatáról,
c) a PST-elem, a funkcióterület és elkülönítés szerint megjelölt eszközökre kiterjedően minden év december 31-i 

fordulónappal leltárt hajt végre,
d) végrehajtja az  eszközök üzemeltetéséhez és üzemben tartásához szükséges, csapathatáskörben végzendő 

feladatokat, különös tekintettel az egyes eszközökre előírt technikai kiszolgálások végrehajtására, és
e) a  d) pontban meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési előirányzatot intézményi 

költségvetésből biztosítja.

 10. A  beszerzett eszközöknek az  érintett honvédségi szervezetek által végzendő üzemeltetési és üzemben tartási 
feladatai költségviselésének kezdete a részükre történő sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja.

3. A beszerzett eszközök használatának szabályai

 11. A  beszerzett eszközök bármilyen célú használatáról, valamint annak mértékéről – az  1. mellékletben az  adott 
eszközre meghatározott mértékegységben – az érintett honvédségi szervezet külön nyilvántartást vezet.

 12. Az  érintett honvédségi szervezetnél a  kapcsolódó EU projektet hirdető táblák kerülnek kihelyezésre a  projekt 
kommunikációs terve alapján, melyek meghatározott helyen történő kihelyezése és annak fenntartása a fenntartási 
időszak végéig kötelező. A  táblákat az  érintett honvédségi szervezet részére a  projektmenedzsment az   MH ARB 
útján biztosítja. Az  érintett honvédségi szervezethez kihelyezendő EU projektet hirdető táblák típusait, valamint 
azok kihelyezésének tervezett idejét a  3. melléklet tartalmazza. A  projekt kommunikációval kapcsolatos 
részletszabályokat a projekt kommunikációs terve tartalmazza.

 13. A  projekthez kapcsolódóan a  2. melléklet szerinti új HKR munkacsoport megalakítására kötelezett honvédségi 
szervezet létrehozza a  munkacsoportot, továbbá kijelöli annak állományát legkésőbb a  munkacsoport 
működéséhez szükséges eszközök részére történő átadásáig. A  honvédségi szervezet részére történő 
eszközátadások tervezett időpontjait az  érintett honvédségi szervezettel történő előzetes egyeztetés alapján kell 
kijelölni. Egyes eszközök honvédségi szervezet részére történő ünnepélyes átadását sajtónyilvános rendezvény 
keretei között kell végrehajtani, melyek megszervezéséért – az érintett és a kedvezményezett honvédségi szervezet 
együttműködése mellett – a projektmenedzsment felelős.
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 14. A projekt által generált, HKR-t érintő változások a vonatkozó belső szabályozókon oly módon kerülnek átvezetésre, 
hogy a  honvédségi szervezet részére történő eszközátadások után a  kapacitásbővüléssel érintett és újonnan 
létrejövő munkacsoportok HKR-en belüli működésüket azonnal megkezdhessék.

 15. A  beszerzett eszközök külföldön kizárólag az  MH általi nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás keretében 
használhatók.

 16. A  beszerzett eszközök HKR-en belüli használata, valamint felhasználása a  hatályos HKR szabályozókban 
meghatározottak szerint történik. 

 17. A beszerzett eszközök kötelező fenntartási időszakon belüli megsemmisülése, használhatatlanná válása esetén azok 
azonnali pótlása szükséges.

4. A beszerzett eszközök szabályos felhasználásának ellenőrzése

 18. A  beszerzett eszközök jelen szakutasításban meghatározottak szerinti szabályos használatának, valamint annak 
elkülönített nyilvántartása vezetésének ellenőrzését működése időszakában a  projektmenedzsment kijelölt 
állománya végzi, összehangolva azt az MH ARB által végrehajtandó éves ellenőrzéssel.

 19. A  18. pontban meghatározott ellenőrzés befejezésétől számított 15 munkanapon belül a  projektmenedzsment 
összefoglaló jelentést terjeszt fel a HM KÁT részére az ellenőrzés eredményéről, tapasztalatairól.

 20. A projektet ellenőrző és felügyelő hatóságok a beszerzett eszközök meglétét, állapotát, továbbá azok használatának 
EU projekt előírásainak való megfelelőségét a  kötelező fenntartási időszak alatt – az  MH ARB vagy 
a projektmenedzsment kijelölt állománya kíséretében – ellenőrizhetik az érintett honvédségi szervezetnél, valamint 
a beszerzett eszközök aktuális használatának helyszínén.

5. Záró rendelkezések

 21. Ez a szakutasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

 22. Ez a szakutasítás 2028. december 31-én hatályát veszti.

  Dr. Vidoven Árpád s. k.,
  közigazgatási államtitkár
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1. melléklet a 60/2022. (HK 12.) HM KÁT szakutasításhoz

A saját forrásból finanszírozott, támogatás terhére el nem számolható költséget is tartalmazó eszközök 
és azok lehetséges HKR-től eltérő alkalmazásának éves mértéke

Fsz. Eszköz megnevezése
Saját forrás 

%-os aránya

HKR-től eltérő alkalmazás éves maximuma

kilométer üzemóra

eseményhez 
kötött alkalmazás 

naptári napban 
kifejezve

1. 60 tonnás földmunkagép szállító trailer  
+ vontató

13% 1950

2. darus gépjármű 10% 250

3. közúti nyerges vontató + ponyvázható 
félpótkocsi járműszerelvény

20% 3000

4. önkiűrítő járműszerelvény 20% 3000

5. lánctalpas kotró (exkavátor) 16% 12

6. gréder (földgyalu, útprofilozó) 10% 6

7. közepes teljesítményű univerzális műszaki gép 16% 80

8. lánctalpas buldózer 12% 8

9. rakodó földmunkagép 17% 85

10. úthenger 10% 5

Megjegyzés:
A  HKR-től eltérő alkalmazás éves mértéke (kilométer, illetve üzemóra) az  MH Üzemeltetési Normában megadott 
értékek önrész arányában számított értéke. Ez  alól kivételt képez a  lánctalpas kotró (exkavátor), a  lánctalpas 
buldózer és az úthenger, mely esetekben a normában rögzített értékek alapján arányosított üzemórák megemelésre 
kerültek 2-2 üzemórával a téli- és nyári igénybevételre történő felkészítéshez szükséges üzemórák okán.
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2. melléklet a 60/2022. (HK 12.) HM KÁT szakutasításhoz

A KEHOP III. ütem projekt keretében beszerzett eszközök használatba adásával érintett  
honvédségi szervezetek és azok kapacitás bővítéssel érintett, valamint megalakítandó  

HKR munkacsoportjai, továbbá a részükre átadandó eszközök megnevezése és mennyisége

I. MEGLÉVŐ MUNKACSOPORTOK

Fsz.
Kapacitásbővüléssel érintett meglévő beavatkozó 

csoport megnevezése
Projektből biztosított fejlesztés

MH 5. Bocskai István Lövészdandár, DEBRECEN

1. Tábori Ellátó Csoport (TECS) + 1 db közúti nyerges vontatóból és ponyvázható 
félpótkocsiból álló járműszerelvény

MH 5. Bocskai István Lövészdandár, HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

2. Nehéz földmunkagép és gépi romeltakarító 
csoport (NFMGRCS)

+3 db önkiürítő járműszerelvény

+1 db 60 tonnás földmunkagép szállító trailer + 
vontató

+1 db lánctalpas kotró (exkavátor)

+2 db lánctalpas buldózer

+2 db gréder (földgyalu, útprofilozó)

+2 db úthenger

+1 db rakodó földmunkagép

+1 db közepes teljesítményű univerzális műszaki gép

MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred, KAPOSVÁR

3. Tábori Ellátó Csoport (TECS) + 1 db közúti nyerges vontatóból és ponyvázható 
félpótkocsiból álló járműszerelvény 

4. Emelőgép Csoport (EGCS) + 1 db autódaru

MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár, BUDAPEST

5. Tábori ellátó csoport (TECS) + 1 db közúti nyerges vontatóból és ponyvázható 
félpótkocsiból álló járműszerelvény 

MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred, SZENTES

6. Emelőgép Csoport (EGCS) + 1 db autódaru

7. Könnyű Földmunkagép és Gépi 
Romeltakarító Csoport (KFGRCS)

+ 2 db önkiürítő járműszerelvény

II. ÚJONNAN LÉTREHOZANDÓ MUNKACSOPORT

Fsz.
Újonnan létrejövő beavatkozó csoport  

megnevezése
Projektből biztosított fejlesztés

MH 5. Bocskai István Lövészdandár, DEBRECEN

1. Nehéz földmunkagép és gépi 
romeltakarító csoport (NFMGRCS)

2 db autódaru

3 db önkiürítő járműszerelvény

1 db 60 tonnás földmunkagép szállító tréler + vontató

1 db lánctalpas kotró (exkavátor)

1 db lánctalpas buldózer

1 db gréder (földgyalu, útprofilozó)

1 db úthenger

1 db rakodó földmunkagép

1 db közepes teljesítményű univerzális műszaki gép
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3. melléklet a 60/2022. (HK 12.) HM KÁT szakutasításhoz

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

A tájékoztató táblák (a továbbiakban: táblák) feladata a lakosság figyelmének felhívása az adott helyen megvalósuló 
európai uniós fejlesztésre.

A fentiekre figyelemmel a táblákat az adott helyszínen a láthatósági szempontból legfrekventáltabb helyen, kültéri 
területen, egy épület falfelületén, az  objektumot körülhatároló kerítésen, vagy egyéb erre alkalmas felületen kell 
elhelyezni.

A táblák kihelyezésének előkészítése során a telephely szerint illetékes önkormányzat településképi követelményeit 
meg kell tartani. A  táblák kihelyezésére vonatkozó szabályozás megismerése és betartása az  érintett honvédségi 
szervezetek parancsnokainak felelőssége.

A honvédségi szervezetek parancsnokainak gondoskodni kell arról, hogy a kihelyezett táblák állandóan jól láthatóak 
legyenek, azokat semmi el ne takarja. A táblák megrongálódását haladéktalanul jelezni kell MH ARB parancsnok felé.

Tábla típusa Tábla kihelyezési helyszín
Kihelyezés

kezdete befejezése

B típusú tájékoztató 
tábla

MH Anyagellátó Raktárbázis 
BUDAPEST

Átvételt követően 
azonnal

2028.12.31.

C típusú tájékoztató 
tábla

MH 64. Boconádi Szabó József  
Logisztikai Ezred,  

KAPOSVÁR

Átvételt követően 
azonnal

2028.12.31.

C típusú tájékoztató 
tábla

MH Vitéz Szurmay Sándor Budapest  
Helyőrség Dandár, 

 BUDAPEST

Átvételt követően 
azonnal

2028.12.31.

C típusú tájékoztató 
tábla

MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred,  
SZENTES

Átvételt követően 
azonnal

2028.12.31.

C típusú tájékoztató 
tábla

MH 5. Bocskai István Lövészdandár,  
DEBRECEN

Átvételt követően 
azonnal

2028.12.31.

C típusú tájékoztató 
tábla

MH 5. Bocskai István Lövészdandár,  
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Átvételt követően 
azonnal

2028.12.31.
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A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárának 61/2022. (HK 12.) HM KÁT intézkedése  
a Honvédelmi Minisztérium beszerzési szabályzatáról szóló 35/2022. (HK 5.) HM KÁT intézkedés 
módosításáról*

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 18. § (1) bekezdése alapján a következő intézkedést 
adom ki:

 1. A  Honvédelmi Minisztérium beszerzési szabályzatáról szóló 35/2022. (HK 5.) HM KÁT intézkedés a  következő 84a. 
ponttal egészül ki:

„84a. A  Kbt. 111. § g) pontja alá tartozó szolgáltatás megrendelése esetén az  ajánlatkérő beszerzési eljárás 
lefolytatása helyett a partner közvetlen megszólításával köti meg a szerződést.”

 2. Ez az intézkedés az aláírását követő napon lép hatályba.

  Dr. Vidoven Árpád s. k.,
  közigazgatási államtitkár

* Az intézkedés aláírásának napja 2022. december 02.

Magyar Honvédség parancsnokának rendelkezései

A Magyar Honvédség parancsnokának 530/2022. (HK 12.) MH PK határozata  
alkalmazásba vételre kerülő hadfelszerelésről **

** A határozatot az érintettek külön kapják meg.
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Szervezeti hírek, információk

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárának pályázati felhívása  
a HM Belső Ellenőrzési Főosztály állományában lévő beosztás betöltésére

Pályázatot nyújthatnak be korlátozás nélkül a  Honvédelmi Minisztérium és a  Magyar Honvédség állományába 
tartozó hivatásos és szerződéses tisztek.

A pályázat beérkezési határideje: 2023. február 01.
A pályázatot közvetlenül a HM Személyügyi Főosztály főosztályvezetőjének, Hermann Mária Judit részére címezve, 
zárt borítékban, „Pályázat – HM BEF” megjelöléssel, ügyviteli vagy postai úton (HM Személyügyi Főosztály, 
1885 Budapest, Pf. 25) kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának feltételei:
A megpályázott beosztás követelményeinek való megfelelés.

A pályázat benyújtásának nem feltétele:
– az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (4) bekezdés szerinti, az  államháztartásért felelős 

miniszter által kiadott engedély megléte,
– a beosztáshoz kapcsolódó idegennyelv-ismereti követelménynek való megfelelés (a honvédek jogállásáról szóló 

2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 
(a  továbbiakban: Vhr.) 28. §-ában foglaltak alapján az áthelyezésre/kinevezésre tervezett személy mentesíthető 
az idegennyelv-ismereti követelmények alól).

Amennyiben a pályázó a pályázati feltételeknek nem felel meg, a pályázata érvénytelennek minősül.
A megpályázott szolgálati beosztás áthelyezéssel és kinevezéssel is betölthető.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Részletes szakmai önéletrajz.
– Motivációs levél.
– Állományilletékes parancsnok javaslata Személyi javaslati lapon, nemleges vélemény esetén is.

A pályázat elbírálásának módja és időpontja:
A  beérkezett pályázatokat a  benyújtási határidő lejáratát követő 30 napon belül bizottság bírálja el. Az  elbírálás 
a benyújtott pályázati anyag, valamint személyes meghallgatás alapján történik. Az elbírálást követően a bizottság 
javaslatot tesz a  munkáltatói jogkört gyakorló részére, aki a  pályázat nyerteséről dönt. A  munkáltatói döntésről 
a pályázók és állományilletékes parancsnokaik írásban tájékoztatást kapnak. 
Amennyiben a fogadó honvédelmi szervezet vezetője az állományilletékes parancsnok nemleges javaslata ellenére 
is fenntartja áthelyezési szándékát, az áthelyezésről a Vhr. 39. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a közvetlen közös 
elöljáró parancsnok dönt.
A pályázat elnyerése esetén az áthelyezés a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 
42. § (1) bekezdés b) pontja, a kinevezés a Hjt. 42. § (1) bekezdés a) pontja alapján kerül végrehajtásra, egyidejűleg, 
a  Hjt. 58/E. § (1) bekezdése alapján, a  szolgálat érdekében kerül kirendelésre szolgálatteljesítésre a  miniszter által 
vezetett minisztériumba.
A  Vhr. 57/A.  § (1) bekezdése szerinti kirendelés során, az  állomány HM-be tervezett tagját a  HM KÁT 
kezdeményezésére az MH PK rendeli ki. Ha a HM KÁT és az MH PK között nincs egyetértés, akkor a miniszter dönt 
a kirendelésről vagy annak elutasításáról.
A pályázat elnyerése esetén, a Hjt. 91. §-ban meghatározottak szerint, az állomány tagja a beosztásba helyezéstől 
számított 1 éven belül közigazgatási alapvizsga letételére kötelezett.

A beosztás betöltésének várható időpontja:
A pályázatok elbírálása után, a munkáltatói döntést követően.

A pályázatban szereplő beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Jánosi Levente ezredes, HM BEF, Központi Gazdálkodást Ellenőrző Osztály, osztályvezető (főovh.), HM telefon: 
02-2-21-602, e-mail: janosi.levente@hm.gov.hu 

mailto:janosi.levente@hm.gov.hu
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A pályázatban szereplő beosztás szolgálatteljesítésének helye: 
1055 Budapest, Balaton utca 7–11.

A beosztás megnevezése: 
HM Belső Ellenőrzési Főosztály, Központi Gazdálkodást Ellenőrző Osztály, kiemelt főtiszt
Rendszeresített rendfokozat: alezredes
Előírt iskolai végzettség:  egyetem 
Illetménykategória:  III/15
Előmeneteli rend:  speciális
MAK:     75Ae14EZRKK
Pozícióazonosító:   11878023
ÁNYR azonosító szám:  S-002063
Nemzetbiztonsági ellenőrzés: ellenőrzésre kötelezett
Vagyonnyilatkozat-tételre: kötelezett
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztás betöltésének általános követelményei: 
– Katonai mesterfokozatú MSc (egyetemi szintű katonai) vagy polgári mesterfokozatú MSc/MA (polgári egyetemi) 

végzettség.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– Angol vagy német vagy francia középfokú komplex nyelvvizsga.
– A beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés.
– A  költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők 

nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a  költségvetési szervek vezetőinek és 
gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM 
rendelet 2. §-ában meghatározott szakmai követelményeknek megfelelés.

– Az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (4) bekezdés szerinti, az  államháztartásért felelős 
miniszter által kiadott engedély.

– Szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati lapon rögzítve).

Előnyt jelent: 
– Belső ellenőrzési területen vagy a HM, illetve annak irányítása alá tartozó szervezetnél logisztikai, pénzügyi vagy 

jogi területen szerzett legalább hároméves munkatapasztalat.
– Gazdaságinformatikus, informatikus közgazdász végzettség.
– Könyvvizsgálói, mérlegképes könyvelői szakképesítés.
– KGIR ismerete és készség szintű alkalmazása.
– Adatelemző szoftver alkalmazás szintű ismerete.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok): 
– A  Honvédelmi Minisztérium és irányított szervei vonatkozásában a  költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 21. §-ában meghatározott 
feladatok, így különösen a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok és a módszertani 
útmutatók szerinti bizonyosságot adó és tanácsadási tevékenység végzése a  HM fejezet költségvetési szervei, 
a  katonadiplomáciai tevékenységet végző képviseletek, a  véderő-, katonai és légügyi attaséhivatalok, 
a  nemzetközi válságkezelő és béketámogató műveletekben részt vevő katonai kontingensek, a  fejlesztési 
programok, a  fejezeti informatikai rendszerek és alkalmazások, a  költségvetésből céljelleggel juttatott, illetve 
a  nemzetközi támogatások felhasználásával kapcsolatosan a  kedvezményezettek és a  támogatások 
lebonyolításában részt vevő szervezetek, valamint a  HM tulajdonosi joggyakorlói körébe tartozó gazdasági 
társaságok tekintetében.

– Részvétel az  ellenőrzések tapasztalatainak gyűjtésében, elemzésében, valamint az  ellenőrzési tevékenységhez 
kapcsolódó éves és időszaki tervek, értékelések, jelentések elkészítésében, az  osztályra háruló adminisztratív 
feladatok (ellenőrzések gyűjtőinek kezelése az  EIR rendszerrel, nyilvántartások vezetése stb.) szervezésében és 
végzésében.

  Dr. Vidoven Árpád s. k.,
  közigazgatási államtitkár
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Adatkezelési tájékoztató

Az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a  továbbiakban: 
Infotv.) vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint az adatkezeléssel kapcsolatban a következőkről tájékoztatom:

I. Az adatkezelő:
a) Honvédelmi Minisztérium, cím: 1055 Budapest, Balaton utca 7–11., tel.: +36-1-474-1100, 
 honlap: www.kormany.hu, e-mail: adatvedelem@hm.gov.hu, 
b) az adatkezelő képviselőjének kiléte és elérhetősége: Dr. Vidoven Árpád, HM közigazgatási államtitkár, 
 HM tel.: 02-2-21-101,
c) az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: Dr. Ujfaludi Zoltán ezredes, tel.: +36-30-815-0368, 
 HM tel.: 02-2-27-804, e-mail: zoltan.ujfaludi@hm.gov.hu

II. Az adatkezelés, a személyes adatok forrása:
a) Az adatkezelés a kiválasztási eljárás lefolytatása céljából történik. 
b) Adatkezelésünk jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a honvédelmi adatkezelésekről szóló 

2022. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 37. §-a.
c) Az adatkezelés során kezelt adatokat Ön biztosítja számunkra.

III. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatkezelés időtartama:
a) Jogszabályon alapuló kötelezettség esetén adatot közlünk az illetékes szervek részére.
b) Nem kívánjuk az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítani.
c) A  Haktv. 37. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a  pályázati eljárás lezárását követően az  adatok 

a  nyilvántartásból törlésre kerülnek, kivéve, ha Ön az  adatai további kezeléséhez írásban hozzájárul annak 
érdekében, hogy a későbbi pályázati lehetőségekről tájékoztatást kapjon.

IV. Az Ön jogai:

A) Ön jogosult arra, hogy az  adatkezeléssel összefüggő tényekről az  adatkezelés megkezdését megelőzően 
tájékoztatást kapjon, jelen tájékoztató e jogának érvényesülését szolgálja.

B) Ön kérelmezheti tőlünk az alábbiakat:
– az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
– az Önre vonatkozó adatok helyesbítését,
– az adatkezelés korlátozását

a) ha Ön vitatja az  adatkezelő, illetve a  megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által 
kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a  kezelt személyes adatok 
pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a  fennálló kétség 
tisztázásának időtartamára. Az  ilyen adatkezelési korlátozás megszüntetéséről Önt előzetesen tájékoztatni 
fogjuk,

b) ha az  adatok törlésének lenne helye, de az  Ön írásbeli nyilatkozata vagy az  adatkezelő rendelkezésére álló 
információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az  adatok törlése sértené az  Ön jogos érdekeit, 
a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,

c) ha az  adatok törlésének lenne helye, de az  adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy 
részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen 
büntetőeljárás – során az  adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás 
végleges, illetve jogerős lezárásáig,

d) ha az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő dokumentációs kötelezettségének teljesítése céljából 
az adatok megőrzése szükséges, 10 évig,

e) az  adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a  korlátozással érintett személyes adatokkal az  adatkezelő, 
illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési 
műveletet kizárólag az  Ön jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi 
szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet.

– személyes adatainak törlését az alábbi esetekben:
a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés

aa) az Infotv.-ben rögzített alapelvekkel ellentétes,
ab) célja megszűnt, vagy az  adatok további kezelése már nem szükséges az  adatkezelés céljának 

megvalósulásához,

http://www.kormany.hu
mailto:adatvedelem@hm.gov.hu
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ac) törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott 
időtartama eltelt, vagy

ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,
b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, 

kivéve, ha az  adatok kezelése az  Infotv. 5. § (1) bekezdés a) vagy c) pontján vagy (2) bekezdés b) pontján 
alapul,

c) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy
d) az Infotv. 19. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott időtartam eltelt.

C) Amennyiben megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi 
rendeletet, úgy az  adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a  lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 
(1055  Budapest, Falk Miksa utca 9–11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9, telefon: +36 (1) 391-1400;  
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárának pályázati felhívása  
a HM Humánpolitikai Főosztály állományában lévő beosztás betöltésére

Pályázatot nyújthatnak be korlátozás nélkül a  Honvédelmi Minisztérium és a  Magyar Honvédség állományába 
tartozó hivatásos és szerződéses tisztek.

A pályázat beérkezési határideje: 2022. december 19.
A pályázatot közvetlenül a HM Személyügyi Főosztály főosztályvezetőjének, Hermann Mária Judit részére címezve, 
zárt borítékban, „Pályázat – HM HPF” megjelöléssel, ügyviteli vagy postai úton (HM Személyügyi Főosztály, 
1885 Budapest, Pf. 25) kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának feltételei:
A megpályázott beosztás követelményeinek való megfelelés.
A pályázat benyújtásának nem feltétele:
– a beosztáshoz kapcsolódó idegennyelv-ismereti követelménynek való megfelelés (a honvédek jogállásáról szóló 

2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 
(a  továbbiakban: Vhr.) 28. §-ban foglaltak alapján az  áthelyezésre/kinevezésre tervezett személy mentesíthető 
az idegennyelv-ismereti követelmények alól),

– hadműveleti tanfolyam megléte (a Vhr. 26/D. §-ban foglaltak alapján mentesíthető a tanfolyam elvégzése alól).
Amennyiben a pályázó a pályázati feltételeknek nem felel meg, a pályázata érvénytelennek minősül.
A megpályázott szolgálati beosztás áthelyezéssel és kinevezéssel is betölthető.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Részletes szakmai önéletrajz.
– Motivációs levél.
– Állományilletékes parancsnok javaslata Személyi javaslati lapon, nemleges vélemény esetén is.

A pályázat elbírálásának módja és időpontja:
A  beérkezett pályázatokat a  benyújtási határidő lejáratát követő 30 napon belül bizottság bírálja el. Az  elbírálás 
a benyújtott pályázati anyag, valamint személyes meghallgatás alapján történik. Az elbírálást követően a bizottság 
javaslatot tesz a  munkáltatói jogkört gyakorló részére, aki a  pályázat nyerteséről dönt. A  munkáltatói döntésről 
a pályázók és állományilletékes parancsnokaik írásban tájékoztatást kapnak. 
Amennyiben a fogadó honvédelmi szervezet vezetője az állományilletékes parancsnok nemleges javaslata ellenére 
is fenntartja áthelyezési szándékát, az áthelyezésről a Vhr. 39. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a közvetlen közös 
elöljáró parancsnok dönt.
A pályázat elnyerése esetén az áthelyezés a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 
42. § (1) bekezdés b) pontja, a kinevezés a Hjt. 42. § (1) bekezdés a) pontja alapján kerül végrehajtásra, egyidejűleg, 
a  Hjt. 58/E. § (1) bekezdése alapján, a  szolgálat érdekében kerül kirendelésre szolgálatteljesítésre a  miniszter által 
vezetett minisztériumba.

http://www.naih.hu
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A  Vhr. 57/A.  § (1) bekezdése szerinti kirendelés során, az  állomány HM-be tervezett tagját a  HM KÁT 
kezdeményezésére az MH PK rendeli ki. Ha a HM KÁT és az MH PK között nincs egyetértés, akkor a miniszter dönt 
a kirendelésről vagy annak elutasításáról.
A pályázat elnyerése esetén, a Hjt. 91. §-ában meghatározottak szerint, az állomány tagja a beosztásba helyezéstől 
számított 1 éven belül közigazgatási alapvizsga letételére kötelezett.

A beosztás betöltésének várható időpontja:
A pályázatok elbírálása után, a munkáltatói döntést követően.

A pályázatban szereplő beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Szécsi László ezredes, HM HPF, Stratégiai és Munkakörgazdálkodási Osztály, osztályvezető, HM telefon: 02-2-223-95, 
mobil: +3630/696-0538, e-mail: szecsi. laszlo@hm.gov.hu

A pályázatban szereplő beosztás szolgálatteljesítésének helye: 
1055 Budapest, Balaton utca 7–11.

A beosztás megnevezése: 
HM Humánpolitikai Főosztály, Stratégiai és Munkakörgazdálkodási Osztály, vezető kiemelt főtiszt
Rendszeresített rendfokozat: alezredes
Előírt iskolai végzettség:  egyetem
Illetménykategória:  VI/15
Előmeneteli rend:  általános
Munkaköri azonosító kód: 86Ah14ZZRKK
Beosztási azonosító kód:  12178674
ÁNYR azonosító szám:   S-002211
Nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem kötelezett
Vagyonnyilatkozat-tételre: nem kötelezett
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Katonai mesterfokozatú MSc (egyetemi szintű katonai) vagy polgári mesterfokozatú MSc/MA (polgári egyetemi) 

végzettség.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– Angol vagy német vagy francia középfokú komplex nyelvvizsga.
– Hadműveleti tanfolyam.
– Szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– MsWord, MsExcel, MsPowerPoint, MsOutlook szoftverek ismerete és gyakorlott használata (táblázatok, 

korrektúrák, összehasonlítások, függvények stb.).
– KGIR ismerete és készség szintű alkalmazása.
– A  beosztás ellátásához előnyös kompetenciák: vezetői kompetenciák, jó kommunikációs készség (szóbeli és 

írásbeli), jó problémamegoldó készség, rendszerszemléletű gondolkodásmód, proaktivitás.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Osztályvezető-helyettesi feladatok ellátása, az osztályvezető távollétében az osztály tevékenységének szervezése 

és vezetése.
– Az  ágazat hosszú távú szervezetfejlesztésébe illeszkedő humánstratégiájának kidolgozása, időközönkénti 

felülvizsgálata, fejlesztése.
– A  Honvédelmi Humánstratégia alapján az  irányító szakmai szervek részére humánpolitikai elvek, irányok 

kijelölésének előkészítése.
– A Honvédelmi Humánstratégia megvalósítását elősegítő humánpolitikai programok kidolgozásának előkészítése 

és érvényesítése, monitorozása.
– A  főosztály tevékenységével összefüggően a  jogszabályi környezet változásainak nyomon követése, szakmai 

állásfoglalások, vélemények kialakítása.
– Részvétel a  tárca humánerőforrás-gazdálkodása helyzetének, a  szervezeti és személyi feltételek viszonyának 

vizsgálatában.

mailto:szecsi. laszlo@hm.gov.hu
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– A KÁT ülések, illetve a Kormány ülések napirendjén szereplő, a főosztály szakterületét érintő témában felmerülő 
felkészítő anyagok előkészítése, részvétel a  miniszteri programokhoz kapcsolódó szakpolitikai programok, 
miniszteri beszámolók, értékelések, összefoglalók kidolgozásában és összeállításában.

  Dr. Vidoven Árpád s. k.,
  közigazgatási államtitkár

Adatkezelési tájékoztató

Az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a  továbbiakban: 
Infotv.) vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint az adatkezeléssel kapcsolatban a következőkről tájékoztatom:

I. Az adatkezelő:
a) Honvédelmi Minisztérium, cím: 1055 Budapest, Balaton utca 7–11., tel.: +36-1-474-1100, 
 honlap: www.kormany.hu, e-mail: adatvedelem@hm.gov.hu, 
b) az adatkezelő képviselőjének kiléte és elérhetősége: Dr. Vidoven Árpád, HM közigazgatási államtitkár, 
 HM tel.: 02-2-21-101,
c) az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: Dr. Ujfaludi Zoltán ezredes, tel.: +36-30-815-0368, 
 HM tel.: 02-2-27-804, e-mail: zoltan.ujfaludi@hm.gov.hu

II. Az adatkezelés, a személyes adatok forrása:
a) Az adatkezelés a kiválasztási eljárás lefolytatása céljából történik. 
b) Adatkezelésünk jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a honvédelmi adatkezelésekről szóló 

2022. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 37. §-a.
c) Az adatkezelés során kezelt adatokat Ön biztosítja számunkra.

III. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatkezelés időtartama:
a) Jogszabályon alapuló kötelezettség esetén adatot közlünk az illetékes szervek részére.
b) Nem kívánjuk az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítani.
c) A  Haktv. 37. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a  pályázati eljárás lezárását követően az  adatok 

a  nyilvántartásból törlésre kerülnek, kivéve, ha Ön az  adatai további kezeléséhez írásban hozzájárul annak 
érdekében, hogy a későbbi pályázati lehetőségekről tájékoztatást kapjon.

IV. Az Ön jogai:

A) Ön jogosult arra, hogy az  adatkezeléssel összefüggő tényekről az  adatkezelés megkezdését megelőzően 
tájékoztatást kapjon, jelen tájékoztató e jogának érvényesülését szolgálja.

B) Ön kérelmezheti tőlünk az alábbiakat:
– az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
– az Önre vonatkozó adatok helyesbítését,
– az adatkezelés korlátozását

a) ha Ön vitatja az  adatkezelő, illetve a  megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által 
kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a  kezelt személyes adatok 
pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a  fennálló kétség 
tisztázásának időtartamára. Az  ilyen adatkezelési korlátozás megszüntetéséről Önt előzetesen tájékoztatni 
fogjuk,

b) ha az  adatok törlésének lenne helye, de az  Ön írásbeli nyilatkozata vagy az  adatkezelő rendelkezésére álló 
információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az  adatok törlése sértené az  Ön jogos érdekeit, 
a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,

c) ha az  adatok törlésének lenne helye, de az  adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy 
részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen 
büntetőeljárás – során az  adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás 
végleges, illetve jogerős lezárásáig,

d) ha az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő dokumentációs kötelezettségének teljesítése céljából 
az adatok megőrzése szükséges, 10 évig,

http://www.kormany.hu
mailto:adatvedelem@hm.gov.hu
mailto:zoltan.ujfaludi@hm.gov.hu
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e) az  adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a  korlátozással érintett személyes adatokkal az  adatkezelő, 
illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési 
műveletet kizárólag az  Ön jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi 
szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet.

– személyes adatainak törlését az alábbi esetekben:
a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés

aa) az Infotv.-ben rögzített alapelvekkel ellentétes,
ab) célja megszűnt, vagy az  adatok további kezelése már nem szükséges az  adatkezelés céljának 

megvalósulásához,
ac) törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott 

időtartama eltelt, vagy
ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,

b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, 
kivéve, ha az  adatok kezelése az  Infotv. 5. § (1) bekezdés a) vagy c) pontján vagy (2) bekezdés b) pontján 
alapul,

c) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy
d) az Infotv. 19. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott időtartam eltelt.

C) Amennyiben megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi 
rendeletet, úgy az  adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a  lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 
(1055  Budapest, Falk Miksa utca 9–11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9, telefon: +36 (1) 391-1400;  
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu)

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárának pályázati felhívása  
a HM Stratégiai Monitoring, Modellező, Elemző és Értékelő Főosztály állományában lévő beosztások 
betöltésére

Pályázatot nyújthatnak be korlátozás nélkül a  Honvédelmi Minisztérium és a  Magyar Honvédség állományába 
tartozó hivatásos és szerződéses tisztek.

A pályázat beérkezési határideje: 2022. december 15.
A pályázatot közvetlenül a HM Személyügyi Főosztály főosztályvezetőjének, Hermann Mária Judit részére címezve, 
zárt borítékban, „Pályázat – HM SMMEÉF” megjelöléssel, ügyviteli vagy postai úton (HM Személyügyi Főosztály, 
1885 Budapest, Pf. 25) kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának feltételei:
A  megpályázott beosztás követelményeinek való megfelelés, a  beosztáshoz kapcsolódó idegennyelv-ismereti 
követelménynek való megfelelés kivételével, tekintettel arra, hogy a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi 
CCV.  törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet (a  továbbiakban: Vhr.) 
28.  §-ában foglaltak alapján az  áthelyezésre/kinevezésre tervezett személy mentesíthető az  idegennyelv-ismereti 
követelmény alól.
Amennyiben a pályázó a pályázati feltételeknek nem felel meg, a pályázata érvénytelennek minősül.
A megpályázott szolgálati beosztás áthelyezéssel és kinevezéssel is betölthető.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Részletes szakmai önéletrajz,
– Motivációs levél,
– Állományilletékes parancsnok javaslata Személyi javaslati lapon, nemleges vélemény esetén is.

A pályázat elbírálásának módja és időpontja:
A  beérkezett pályázatokat a  benyújtási határidő lejáratát követő 30 napon belül bizottság bírálja el. Az  elbírálás 
a benyújtott pályázati anyag, valamint személyes meghallgatás alapján történik. Az elbírálást követően a bizottság 
javaslatot tesz a  munkáltatói jogkört gyakorló részére, aki a  pályázat nyerteséről dönt. A  munkáltatói döntésről 
a pályázók és állományilletékes parancsnokaik írásban tájékoztatást kapnak. 

http://www.naih.hu
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Amennyiben a fogadó honvédelmi szervezet vezetője az állományilletékes parancsnok nemleges javaslata ellenére 
is fenntartja áthelyezési szándékát, az áthelyezésről a Vhr. 39. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a közvetlen közös 
elöljáró parancsnok dönt.
A pályázat elnyerése esetén az áthelyezés a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 
42. § (1) bekezdés b) pontja, a kinevezés a Hjt. 42. § (1) bekezdés a) pontja alapján kerül végrehajtásra, egyidejűleg, 
a  Hjt. 58/E. § (1) bekezdése alapján, a  szolgálat érdekében kerül kirendelésre szolgálatteljesítésre a  miniszter által 
vezetett minisztériumba.
A  Vhr. 57/A.  § (1) bekezdése szerinti kirendelés során, az  állomány HM-be tervezett tagját a  HM KÁT 
kezdeményezésére az MH PK rendeli ki. Ha a HM KÁT és az MH PK között nincs egyetértés, akkor a miniszter dönt 
a kirendelésről vagy annak elutasításáról.
A pályázat elnyerése esetén, a Hjt. 91. §-ban meghatározottak szerint, az állomány tagja a beosztásba helyezéstől 
számított 1 éven belül közigazgatási alapvizsga letételére kötelezett.

A beosztás betöltésének várható időpontja:
A pályázatok elbírálása után, a munkáltatói döntést követően.

A pályázatban szereplő beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Dr. Réti Tamás ezredes, HM Stratégiai Monitoring, Modellező, Elemző és Értékelő Főosztály, főosztályvezető, 
HM telefon: 02-2-22-181, e-mail: reti.tamas@hm.gov.hu 

A pályázatban szereplő beosztás szolgálatteljesítésének helye: 
1055 Budapest, Balaton utca 7–11.

1. A beosztás megnevezése: 
HM Stratégiai Monitoring, Modellező, Elemző és Értékelő Főosztály, Honvédelmi és Haderőfejlesztési Monitoring 
Osztály, kiemelt főtiszt
Rendszeresített rendfokozat: alezredes
Előírt iskolai végzettség:  egyetem
Illetménykategória:  III/15
Előmeneteli rend:  speciális
Munkaköri azonosító kód:  01Ae14EZRAK
Pozícióazonosító:   12178597
ÁNYR azonosító szám:  S-002257
Nemzetbiztonsági ellenőrzés: ellenőrzésre kötelezett
Vagyonnyilatkozat-tételre: nem kötelezett
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztás betöltésének általános követelményei: 
– Katonai mesterfokozatú MSc (egyetemi szintű katonai) vagy polgári mesterfokozatú MSc/MA (polgári egyetemi) 

végzettség.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– Angol középfokú komplex nyelvvizsga.
– A beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés.
– Szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati lapon rögzítve).

Előnyt jelent: 
– KGIR és a LOGIR ismeretek és azok alkalmazási képessége.
– Szerződések menedzsmentjéhez kapcsolódó ismeretek, tapasztalatok.
– MsExcel, MsWord, MsPowerPoint, Project és Visio szoftverek gyakorlott használata és ismerete, új szoftverek és 

adatbázis-kezelők megismerésére való nyitottság.
– Rendszerezettség, összefogottság, jó írásbeli és szóbeli szakmai kifejező képesség.
– A  beosztás ellátásához további előnyös kompetenciák: precizitás, igényesség, jó kommunikációs készség, 

szakmailag precíz fogalmazási és jó helyesírási készség, pontosság, megbízhatóság, szervezőkészség, 
problémamegoldó képesség, felelősségtudat, munkavégzési önállóság, stressztűrő képesség, jó teherbírás, 
vezetői munka hatékony segítése, részfeladatok koordinálása. 

– A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program (a továbbiakban: HHP) tervezési, elemzési, végrehajtási feladataiban 
szerzett tapasztalat.

mailto:pogacsas.imre@hm.gov.hu
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A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok): 
– Részvétel a  HHP programjai közül a  kiemelt programok végrehajtási és gazdálkodási folyamatainak pénzügyi 

és  gazdasági nyomon követésében, szabályozók kidolgozásában és a  programokhoz kapcsolódó döntés 
előkészítésében.

– A képességfejlesztéshez tartozó fejlesztési programokkal kapcsolatos gazdálkodási adatok, információk gyűjtése, 
nyilvántartása, feldolgozása és értékelése.

– Kiemelt képességfejlesztési programokhoz kapcsolódó szerződések teljesülésének monitorozása, állapotukról 
rendszeres tájékoztató készítése.

– Részvétel a fejlesztési programok helyzetéről szóló rendszeres jelentések, tájékoztatók összeállításában.
– Részvétel a  HHP-vel kapcsolatos helyzetértékelések, javaslatok és előterjesztések összeállításában, támogatás 

a kiemelt programmal kapcsolatos felsőszintű döntések meghozatalában.
– Együttműködés a HM tárca és az MH haderőfejlesztéssel, védelmi tervezéssel, pénzügyi és gazdasági tervezéssel 

és beszerzéssel foglalkozó szervezeteivel.
– Együttműködés a HM tárca nyomon követésért felelős, kontrolling feladatokat végrehajtó szervezeteivel.
– Együttműködés a HM tárcán kívüli, pénzügyi és makrogazdasági folyamatok elemzését és értékelését végrehajtó 

szervezetekkel. 
– Kapcsolattartás a  programok megvalósításában részt vevő HM, MH, valamint polgári szervezetek, hivatalok és 

intézmények képviselőivel.
– Helyzetértékelések, javaslatok készítése az állami és katonai vezetés részére a kiemelt programmal kapcsolatos 

felsőszintű döntések meghozatalához.
– A főosztály pénzügyi és operatív belső kontrollhoz kapcsolódó nyilvántartásai vezetése.

A beosztáshoz kapcsolódó előnyök:
– Egy új szervezet és folyamatrend kialakításához kötőtő kihívásokban való megmérettetés, egyben részvétel 

a kialakításban és formálásban.
– Fejlődési és szakmai képzési lehetőségek.
– A megszerzett ismeretek felhasználásának és gyarapításának lehetősége.
– Innovatív szervezetben történő feladatvégrehajtás.
– HM tárcán belüli és azon kívüli szakmai kapcsolatépítés és kapcsolattartás lehetősége.

2. A beosztás megnevezése: 
HM Stratégiai Monitoring, Modellező, Elemző és Értékelő Főosztály, Honvédelmi és Haderőfejlesztési Monitoring 
Osztály, kiemelt főtiszt
Rendszeresített rendfokozat: alezredes
Előírt iskolai végzettség:  egyetem
Illetménykategória:  III/15
Előmeneteli rend:  általános
Munkaköri azonosító kód:  54Ae14EZRKK
Pozícióazonosító:   12178599
ÁNYR azonosító szám:  S-002270
Nemzetbiztonsági ellenőrzés: ellenőrzésre kötelezett
Vagyonnyilatkozat-tételre: nem kötelezett
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztás betöltésének általános követelményei: 
– Katonai mesterfokozatú MSc (egyetemi szintű katonai) vagy polgári mesterfokozatú MSc/MA (polgári egyetemi) 

végzettség.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– Angol vagy német vagy francia középfokú komplex nyelvvizsga.
– A beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés.
– Szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati lapon rögzítve).

Előnyt jelent: 
– Emberi erőforrás tanácsadó vagy üzleti és HR menedzsment alap- vagy mesterszakon szerzett oklevél.
– MsExcel, MsWord, MsPowerPoint, Project és Visio szoftverek gyakorlott használata és ismerete, új szoftverek és 

adatbázis-kezelők megismerésére való nyitottság.
– A  beosztás ellátásához előnyös kompetenciák: jó kommunikációs készség, rendszerezettség, összefogottság, 

szakmailag precíz fogalmazási és jó helyesírási készség, pontosság, megbízhatóság, jó írásbeli és szóbeli szakmai 
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kifejező képesség, szervezőkészség, problémamegoldó képesség, felelősségtudat, munkavégzési önállóság, 
stressztűrő képesség, jó teherbírás, vezetői munka hatékony segítése, részfeladatok koordinálása.

– A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program (a továbbiakban: HHP) tervezési, elemzési, végrehajtási feladataiban 
szerzett tapasztalat.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok): 
– A  HHP honvédelmi programjai, azok tervezési, végrehajtási, valamint kiemelt gazdálkodási folyamatainak 

nyomon követése, részvétel az azokkal összefüggő szabályozók kidolgozásában.
– A  honvédelmi programok megvalósulásának figyelemmel kísérése, ennek érdekében kapcsolattartás 

a szakterület felelősök által kijelölt személyekkel, velük rendszeres egyeztetések folytatása.
– Helyzetértékelések, javaslatok készítése az állami és katonai vezetés részére a kiemelt programmal kapcsolatos 

felsőszintű döntések meghozatalához.
– Támogató tevékenységgel részvétel a honvédelmi programok végrehajtásának irányításában a humánpolitikáért 

felelős helyettes államtitkár szakmai irányítása alapján.
– A  honvédelmi programok tervezésének szinkronizálásának támogatása, ennek keretében közvetlen 

kapcsolattartás a HM és az MH illetékes szervezeti egységeinek vezetőivel.
– A honvédelmi programokkal kapcsolatos adatok, információk gyűjtése, nyilvántartása, feldolgozása és értékelése.
– Részvétel a  honvédelmi programok területet érintő, beszámolók, jelentések, megkeresésekre adott válaszok 

összeállításának előkészítésében.
– Részvétel a  szakterületéhez kapcsolódó, a  tárcaszintű feladatokkal összefüggő kormány-előterjesztés 

tervezetének összeállításában, valamint az előterjesztések véleményezésében.
– A  szakterületéhez tartozó képességfejlesztési programok komplex szakmai információs adatvagyonának 

karbantartása, naprakész vezetése.
– Együttműködés a  HM tárca és az  MHP védelmi tervezéssel, pénzügyi és gazdasági tervezéssel, beszerzéssel 

foglalkozó szervezeteivel.
– Együttműködés a HM tárca nyomon követésért felelős, kontrolling feladatokat végrehajtó szervezeteivel.
– Kapcsolattartás a  programok megvalósításában részt vevő HM, MH, valamint polgári szervezetek, hivatalok és 

intézmények képviselőivel.

A beosztáshoz kapcsolódó előnyök:
– Egy új szervezet és folyamatrend kialakításához kötőtő kihívásokban való megmérettetés, egyben részvétel 

a kialakításban és formálásban.
– Fejlődési és szakmai képzési lehetőségek.
– A megszerzett ismeretek felhasználásának és gyarapításának lehetősége.
– Innovatív szervezetben történő feladatvégrehajtás.
– HM tárcán belüli és azon kívüli szakmai kapcsolatépítés és kapcsolattartás lehetősége.

  Dr. Vidoven Árpád s. k.,
  közigazgatási államtitkár

Adatkezelési tájékoztató

Az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a  továbbiakban: 
Infotv.) vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint az adatkezeléssel kapcsolatban a következőkről tájékoztatom:

I. Az adatkezelő:
a) Honvédelmi Minisztérium, cím: 1055 Budapest, Balaton utca 7–11., tel.: +36-1-474-1100, 
 honlap: www.kormany.hu, e-mail: adatvedelem@hm.gov.hu, 
b) az adatkezelő képviselőjének kiléte és elérhetősége: Dr. Vidoven Árpád, HM közigazgatási államtitkár, 
 HM tel.: 02-2-21-101,
c) az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: Dr. Ujfaludi Zoltán ezredes, tel.: +36-30-815-0368, 
 HM tel.: 02-2-27-804, e-mail: zoltan.ujfaludi@hm.gov.hu

II. Az adatkezelés, a személyes adatok forrása:
a) Az adatkezelés a kiválasztási eljárás lefolytatása céljából történik. 
b) Adatkezelésünk jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a honvédelmi adatkezelésekről szóló 

2022. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 37. §-a.
c) Az adatkezelés során kezelt adatokat Ön biztosítja számunkra.

http://www.kormany.hu
mailto:adatvedelem@hm.gov.hu
mailto:zoltan.ujfaludi@hm.gov.hu
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III. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatkezelés időtartama:
a) Jogszabályon alapuló kötelezettség esetén adatot közlünk az illetékes szervek részére.
b) Nem kívánjuk az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítani.
c) A  Haktv. 37. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a  pályázati eljárás lezárását követően az  adatok 

a  nyilvántartásból törlésre kerülnek, kivéve, ha Ön az  adatai további kezeléséhez írásban hozzájárul annak 
érdekében, hogy a későbbi pályázati lehetőségekről tájékoztatást kapjon.

IV. Az Ön jogai:

A) Ön jogosult arra, hogy az  adatkezeléssel összefüggő tényekről az  adatkezelés megkezdését megelőzően 
tájékoztatást kapjon, jelen tájékoztató e jogának érvényesülését szolgálja.

B) Ön kérelmezheti tőlünk az alábbiakat:
– az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
– az Önre vonatkozó adatok helyesbítését,
– az adatkezelés korlátozását

a) ha Ön vitatja az  adatkezelő, illetve a  megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által 
kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a  kezelt személyes adatok 
pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a  fennálló kétség 
tisztázásának időtartamára. Az  ilyen adatkezelési korlátozás megszüntetéséről Önt előzetesen tájékoztatni 
fogjuk,

b) ha az  adatok törlésének lenne helye, de az  Ön írásbeli nyilatkozata vagy az  adatkezelő rendelkezésére álló 
információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az  adatok törlése sértené az  Ön jogos érdekeit, 
a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,

c) ha az  adatok törlésének lenne helye, de az  adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy 
részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen 
büntetőeljárás – során az  adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás 
végleges, illetve jogerős lezárásáig,

d) ha az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő dokumentációs kötelezettségének teljesítése céljából 
az adatok megőrzése szükséges, 10 évig,

e) az  adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a  korlátozással érintett személyes adatokkal az  adatkezelő, 
illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési 
műveletet kizárólag az  Ön jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi 
szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet.

– személyes adatainak törlését az alábbi esetekben:
a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés

aa) az Infotv.-ben rögzített alapelvekkel ellentétes,
ab) célja megszűnt, vagy az  adatok további kezelése már nem szükséges az  adatkezelés céljának 

megvalósulásához,
ac) törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott 

időtartama eltelt, vagy
ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,

b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, 
kivéve, ha az  adatok kezelése az  Infotv. 5. § (1) bekezdés a) vagy c) pontján vagy (2) bekezdés b) pontján 
alapul,

c) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy
d) az Infotv. 19. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott időtartam eltelt.

C) Amennyiben megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi 
rendeletet, úgy az  adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a  lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 
(1055  Budapest, Falk Miksa utca 9–11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9, telefon: +36 (1) 391-1400;  
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu)

http://www.naih.hu
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Az MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred ezredparancsnokának pályázati felhívása  
a Nemzeti Telepíthető Híradó és Informatikai Század (DCM) állományában lévő beosztások betöltésére 

Pályázatot nyújthatnak be korlátozás nélkül a  Honvédelmi Minisztérium és a  Magyar Honvédség állományába 
tartozó hivatásos és szerződéses altisztek.

A pályázat beérkezési határideje: 2022. december 21.
A  pályázatot közvetlenül az  MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred parancsnokának, 
Vokla  János ezredesnek címezve zárt borítékban „Pályázat DCM” megjelöléssel, ügyviteli vagy postai úton  
(MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred, 8000 Székesfehérvár, Mészáros Lázár utca 2., 
levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Pf. 153) kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának feltételei:
A  megpályázott beosztás követelményeinek való megfelelés, a  beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági 
követelménynek való megfelelés kivételével.
Amennyiben a  pályázó a  pályázati feltételeknek, követelményeknek nem felel meg, a  pályázata érvénytelennek 
minősül. 
A  megpályázott szolgálati beosztásba történő vezénylés az  áthelyezés/kinevezés jogszabályban meghatározott 
feltételeinek alkalmazásával történik.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Részletes szakmai önéletrajz, mely tartalmazza az  esetlegesen teljesített külföldi katonai szolgálatot/NATO 

beosztást.
– Állományilletékes parancsnok javaslata Személyi javaslati lapon, nemleges javaslat esetén is.

A pályázatok elbírálásának módja és időpontja:
A  beérkezett pályázatokat a  benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül bizottság bírálja el. Az  elbírálás 
a benyújtott pályázati anyag, valamint személyes meghallgatás alapján történik. Az elbírálást követően a bizottság 
javaslatot tesz a munkáltatói jogkört gyakorló részére, aki a pályázat nyerteséről dönt. Amennyiben a bizottság által 
javasolt személy nem rendelkezik nemzetbiztonsági szakvéleménnyel, a  munkáltatói döntésre csak a  kockázatot 
nem tartalmazó nemzetbiztonsági szakvélemény meglétét követően kerülhet sor. A  munkáltatói döntésről 
a pályázók és állományilletékes parancsnokaik írásban tájékoztatást kapnak. 
Amennyiben a fogadó honvédelmi szervezet vezetője az állományilletékes parancsnok nemleges javaslata ellenére 
is fenntartja áthelyezési szándékát, az  áthelyezésről a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 39. § (4) bekezdésében 
foglaltak szerint szolgálati alá-fölérendeltség esetén a  szolgálati elöljáró dönt, egyéb esetben a  közvetlen közös 
elöljáró dönt.
A  pályázat elnyerése esetén a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a  továbbiakban: Hjt.) 46. § 
(1)  bekezdés a) pontja alapján rendelkezési állományba helyezésre, valamint a  Hjt. 42. § (2) bekezdés b) pontja 
alapján vezénylésre történik intézkedés.

A beosztás betöltésének várható időpontja:
A pályázatok elbírálása után, a munkáltatói döntést követően.
A  pályázatban szereplő beosztás csak határozott időre, a  beosztásba történő vezényléstől számított 4 évig 
tölthető be, mely meghosszabbítható. Szerződéses állomány esetén a  beosztásba történő vezényléstől 
az állomány szerződésében vállalt szolgálati idő tartamára, de legfeljebb 4 évig tölthető be a beosztás, mely 
meghosszabbítható.

A pályázatban szereplő beosztásokkal kapcsolatban további felvilágosítást ad: 
Hámori Zita őrnagy, MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred, személyügyi főnök, HM telefon: 
02-34/52-40
Németh Sándor őrnagy, Nemzeti Telepíthető Híradó és Informatikai Század, századparancsnok, HM telefon: 
02-34/67-20

A pályázatban szereplő beosztások szolgálatteljesítésének helye:
Székesfehérvár, Mészáros Lázár utca 2.
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1. A beosztás megnevezése: 
Nemzeti Telepíthető Híradó és Informatikai Század (Magyar Honvédség rendelkezési állománya – DCM), Nemzeti, 
Híradó és Informatikai Szakasz, Hálózatüzemeltető Raj, technikus altiszt
Rendszeresített rendfokozat: törzsőrmester
Előírt iskolai végzettség:  érettségi
Illetménykategória:  I/06
Előmeneteli rend:  speciális
Munkaköri azonosító:  39Sv05EZRAK
Pozícióazonosító:  11477531
Nemzetbiztonsági ellenőrzés: előírt
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.
A  pályázat elnyerése esetén a  honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM 
rendelet 43. §-a alapján a  szövetségi együttműködési tevékenység keretében a  pályázatot elnyerő személy 
az ellátandó beosztás időtartamára fokozott igénybevételi pótlékra jogosult, amely az alapilletmény 30%-ának felel 
meg.

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Érettségi.
– Szakirányú középfokú szakképzettség vagy az  első altiszti beosztás ellátására felkészítő, a  kijelölt honvédelmi 

szervezet által végrehajtott tanfolyamrendszerű képzés sikeres elvégzése.
– Angol középfokú komplex nyelvvizsga.
– A beosztás betöltéséhez kapcsolódó nemzetbiztonsági követelménynek való megfelelés.
– A szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati lapon rögzítve).

Előnyt jelent:
– Katonai szakanyaggal bővített vagy STANAG 2.2.2.2. szintű angol nyelvismeret.
– Legalább 2 éves csapatszolgálat.
– Külszolgálaton és/vagy NATO beosztásban szerzett tapasztalat.
– Telepítési és üzemeltetési tapasztalat az alábbiak tekintetében:
 Windows Server,
 Microsoft Exchange Server,
 Microsoft PowerShell,
 Windows Server Update Services,
 Windows 10 operációs rendszer.

– „B” vagy „C” vagy „E” kategóriájú gépjárművezetői engedély.
– A  beosztás ellátásához előnyös kompetenciák: csoportos és önálló, felelősségteljes munkavégzésre való 

képesség, megbízhatóság, fegyelmezettség.

A beosztás fő tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Tábori informatikai eszközök rendszeradminisztrátori feladatainak ellátása Windows Server környezetben, 

gyakorlatokon és műveleti területen. 
– A  század részére rendelkezésre álló tábori informatikai eszközök folyamatos naprakészen tartása és azonnali 

telepíthetőségének biztosítása.

2. A beosztás megnevezése: 
Nemzeti Telepíthető Híradó és Informatikai Század (Magyar Honvédség rendelkezési állománya – DCM), Híradó és 
Informatikai Szakasz, 2. Átviteli Raj, technikus altiszt
Rendszeresített rendfokozat: törzsőrmester
Előírt iskolai végzettség:  érettségi
Illetménykategória:  I/06
Előmeneteli rend:  speciális
Munkaköri azonosító:  33Av05EZRAA
Pozícióazonosító:  11477574
Nemzetbiztonsági ellenőrzés: előírt
A  pályázat elnyerése esetén a  honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM 
rendelet 43. §-a alapján a  szövetségi együttműködési tevékenység keretében a  pályázatot elnyerő személy 
az ellátandó beosztás időtartamára fokozott igénybevételi pótlékra jogosult, amely az alapilletmény 30%-ának felel 
meg.
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A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Érettségi.
– Szakirányú középfokú szakképzettség vagy az  első altiszti beosztás ellátására felkészítő, a  kijelölt honvédelmi 

szervezet által végrehajtott tanfolyamrendszerű képzés sikeres elvégzése. 
– Angol alapfokú komplex nyelvvizsga.
– A beosztás betöltéséhez kapcsolódó nemzetbiztonsági követelménynek való megfelelés.
– A szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati lapon rögzítve).

Előnyt jelent:
– Katonai szakanyaggal bővített vagy STANAG 1.1.1.1. szintű angol nyelvismeret.
– Legalább 2 éves csapatszolgálat.
– Külszolgálaton és/vagy NATO beosztásban szerzett tapasztalat.
– Rádiós beosztásban eltöltött 2 év.
– AN/PRC 117F,150, 152 tanfolyamok megléte.
– Rádiórelé (digitális) üzemeltetésének ismerete.
– Informatikai ismeretek.
– „B” vagy „C” vagy „E” kategóriájú gépjárművezetői engedély.
– A  beosztás ellátásához előnyös kompetenciák: csoportos és önálló, felelősségteljes munkavégzésre való 

képesség, megbízhatóság, fegyelmezettség.

A beosztás fő tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– A század műholdas és rádiós eszközeinek telepítése, üzemeltetése, karbantartása.
– Részvétel felhasználó támogatói (Service Desk) és/vagy hálózati aktív eszközök konfigurálási és üzemeltetési 

feladatainak végrehajtásában is.

3. A beosztás megnevezése: 
Nemzeti Telepíthető Híradó és Informatikai Század (Magyar Honvédség rendelkezési állománya – DCM, Híradó és 
Informatikai Szakasz, Felhasználói Támogató Raj, technikus altiszt
Rendszeresített rendfokozat: törzsőrmester
Előírt iskolai végzettség:  érettségi
Illetménykategória:  I/06
Előmeneteli rend:  speciális
Munkaköri azonosító:  39Mv05EZRAA
Pozícióazonosító:  11477610
Nemzetbiztonsági ellenőrzés: előírt
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.
A  pályázat elnyerése esetén a  honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM 
rendelet 43. §-a alapján a  szövetségi együttműködési tevékenység keretében a  pályázatot elnyerő személy 
az ellátandó beosztás időtartamára fokozott igénybevételi pótlékra jogosult, amely az alapilletmény 30%-ának felel 
meg.

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Érettségi.
– Szakirányú középfokú szakképzettség vagy az  első altiszti beosztás ellátására felkészítő, a  kijelölt honvédelmi 

szervezet által végrehajtott tanfolyamrendszerű képzés sikeres elvégzése.
– Angol alapfokú komplex nyelvvizsga.
– A beosztás betöltéséhez kapcsolódó nemzetbiztonsági követelménynek való megfelelés.
– A szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati lapon rögzítve).

Előnyt jelent:
– Katonai szakanyaggal bővített vagy STANAG 1.1.1.1. szintű angol nyelvismeret.
– Legalább 2 éves csapatszolgálat.
– Külszolgálaton és/vagy NATO beosztásban szerzett tapasztalat.
– Telepítési és üzemeltetési tapasztalat az alábbiak tekintetében:
 Windows Server,
 Microsoft Exchange Server,
 Microsoft PowerShell,
 Windows Server Update Services,
 Windows 10 operációs rendszer.
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– „B” vagy „C” vagy „E” kategóriájú gépjárművezetői engedély.
– A  beosztás ellátásához előnyös kompetenciák: csoportos és önálló, felelősségteljes munkavégzésre való 

képesség, megbízhatóság, fegyelmezettség.

A beosztás fő tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– A  század részére rendelkezésre álló telepíthető informatikai hálózati eszközök telepítése, felhasználói felületek 

kialakítása, hálózatfelügyelete, monitorozása, teljes körű felhasználói támogatás.
– Gyakorlatok/műveletek esetén a  felhasználók aktiválása a  hálózatba, a  felhasználók informatikai 

szolgáltatásainak igénykiszolgálása.
– Állandó koordináció biztosítása NATO Szövetséges Műveleti Parancsnokság (ACO) hálózatfelügyelet 

szakembereivel, illetve gyakorlatok/műveletek esetén az adott helyszínen az  informatikai szolgáltatást biztosító 
szervezetekkel.

– Információs központ üzemeltetése a  felhasználók részére. Szolgáltatások indítása, követése, lezárása: incidens 
menedzsment, probléma menedzsment.

4. A beosztás megnevezése: 
Nemzeti Telepíthető Híradó és Informatikai Század (Magyar Honvédség rendelkezési állománya – DCM), Híradó és 
Informatikai Szakasz, Vezetéképítő Raj, technikus altiszt
Rendszeresített rendfokozat: törzsőrmester
Előírt iskolai végzettség:  érettségi
Illetménykategória:  I/06
Előmeneteli rend:  speciális
Munkaköri azonosító:  34Av05EZRAA
Pozícióazonosító:  11665695
Nemzetbiztonsági ellenőrzés: előírt
A  pályázat elnyerése esetén a  honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM 
rendelet 43. §-a alapján a  szövetségi együttműködési tevékenység keretében a  pályázatot elnyerő személy 
az ellátandó beosztás időtartamára fokozott igénybevételi pótlékra jogosult, amely az alapilletmény 30%-ának felel 
meg.

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Érettségi.
– Szakirányú középfokú szakképzettség vagy az  első altiszti beosztás ellátására felkészítő, a  kijelölt honvédelmi 

szervezet által végrehajtott tanfolyamrendszerű képzés sikeres elvégzése. 
– Angol alapfokú komplex nyelvvizsga.
– A beosztás betöltéséhez kapcsolódó nemzetbiztonsági követelménynek való megfelelés.
– A szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati lapon rögzítve).

Előnyt jelent:
– Katonai szakanyaggal bővített vagy STANAG 1.1.1.1. szintű angol nyelvismeret.
– Legalább 2 éves csapatszolgálat.
– Külszolgálaton és/vagy NATO beosztásban szerzett tapasztalat.
– Releváns vezetéképítési tapasztalat (optikai és rézkábelek ismerete).
– Informatikai ismeretek.
– „B” vagy „C” vagy „E” kategóriájú gépjárművezetői engedély.
– A  beosztás ellátásához előnyös kompetenciák: csoportos és önálló, felelősségteljes munkavégzésre való 

képesség, megbízhatóság, fegyelmezettség.

A beosztás fő tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– A század rendszeresített vezetékes eszközeinek telepítése, üzemeltetése, karbantartása.
– Részvétel felhasználó támogatói (Service Desk) és/vagy hálózati aktív eszközök konfigurálási és üzemeltetési 

feladatainak végrehajtásában is.

  Vokla János ezredes s. k.,
  parancsnok
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Adatkezelési tájékoztató

Az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a  továbbiakban: 
Infotv.) vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint az adatkezeléssel kapcsolatban a következőkről tájékoztatom:

I. Az adatkezelő:
a) Magyar Honvédség 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred 
 (székhely: 8000 Székesfehérvár, Mészáros Lázár utca 2., levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Pf. 153, 
 tel.: +36-22/542-811, e-mail-cím: mh.43.hvte@mil.hu, 
b) az adatkezelő képviselőjének kiléte és elérhetősége: Vokla János ezredes, ezredparancsnok, 
 HM tel: 02-34-52-20,
c) az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: dr. Torma Levente főhadnagy, tel.: 06-22/542-811, 
 HM tel.: 02-34/52-70, e-mail-cím: torma.levente@mil.hu

II. Az adatkezelés, a személyes adatok forrása:
a) Az adatkezelés a kiválasztási eljárás lefolytatása céljából történik. 
b) Adatkezelésünk jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a honvédelmi adatkezelésekről szóló 

2022. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 37. §-a.
c) Az adatkezelés során kezelt adatokat Ön biztosítja számunkra.

III. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatkezelés időtartama:
a) Jogszabályon alapuló kötelezettség esetén adatot közlünk az illetékes szervek részére.
b) Nem kívánjuk az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítani.
c) A  Haktv. 37. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a  pályázati eljárás lezárását követően az  adatok 

a  nyilvántartásból törlésre kerülnek, kivéve, ha Ön az  adatai további kezeléséhez írásban hozzájárul annak 
érdekében, hogy a későbbi pályázati lehetőségekről tájékoztatást kapjon.

IV. Az Ön jogai:

A) Ön jogosult arra, hogy az  adatkezeléssel összefüggő tényekről az  adatkezelés megkezdését megelőzően 
tájékoztatást kapjon, jelen tájékoztató e jogának érvényesülését szolgálja.

B) Ön kérelmezheti tőlünk az alábbiakat:
– az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
– az Önre vonatkozó adatok helyesbítését,
– az adatkezelés korlátozását

a) ha Ön vitatja az  adatkezelő, illetve a  megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által 
kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a  kezelt személyes adatok 
pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a  fennálló kétség 
tisztázásának időtartamára. Az  ilyen adatkezelési korlátozás megszüntetéséről Önt előzetesen tájékoztatni 
fogjuk,

b) ha az  adatok törlésének lenne helye, de az  Ön írásbeli nyilatkozata vagy az  adatkezelő rendelkezésére álló 
információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az  adatok törlése sértené az  Ön jogos érdekeit, 
a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,

c) ha az  adatok törlésének lenne helye, de az  adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy 
részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen 
büntetőeljárás – során az  adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás 
végleges, illetve jogerős lezárásáig,

d) ha az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő dokumentációs kötelezettségének teljesítése céljából 
az adatok megőrzése szükséges, 10 évig,

e) az  adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a  korlátozással érintett személyes adatokkal az  adatkezelő, 
illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési 
műveletet kizárólag az  Ön jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi 
szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet.

– személyes adatainak törlését az alábbi esetekben:
a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés

aa) az Infotv.-ben rögzített alapelvekkel ellentétes,
ab) célja megszűnt, vagy az  adatok további kezelése már nem szükséges az  adatkezelés céljának 

megvalósulásához,

mailto:mh.43.hvte@mil.hu
mailto:torma.levente@mil.hu
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ac) törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott 
időtartama eltelt, vagy

ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,
b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, 

kivéve, ha az  adatok kezelése az  Infotv. 5. § (1) bekezdés a) vagy c) pontján vagy (2) bekezdés b) pontján 
alapul,

c) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy
d) az Infotv. 19. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott időtartam eltelt.

C) Amennyiben megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi 
rendeletet, úgy az  adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a  lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 
(1055  Budapest, Falk Miksa utca 9–11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9, telefon: +36 (1) 391-1400;  
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

Az MH Szárazföldi Parancsnokság parancsnokának pályázati felhívása  
az MH Szárazföldi Parancsnokság állományában lévő beosztások betöltésére

Pályázatot nyújthatnak be korlátozás nélkül a  Honvédelmi Minisztérium és a  Magyar Honvédség állományába 
tartozó hivatásos és szerződéses tisztek, altisztek.

A pályázat beérkezési határideje: 2023. január 03.
A  pályázatot közvetlenül az  MH Szárazföldi Parancsnokság, (a  továbbiakban: MH SZFP) parancsnokának, 
Dr. Lippai Péter dandártábornoknak címezve zárt borítékban „Pályázat” megjelöléssel, ügyviteli vagy postai úton 
(MH Szárazföldi Parancsnokság, 8000 Székesfehérvár, Mészáros Lázár utca 2.) kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának feltételei:
A megpályázott beosztás követelményeinek való megfelelés.

A pályázat benyújtásának nem feltétele:
– a beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági szakvélemény megléte,
– a beosztáshoz kapcsolódó idegennyelv-ismereti követelménynek való megfelelés (a honvédek jogállásáról szóló 

2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 
(a  továbbiakban: Vhr.) 28. §-ban foglaltak alapján az  áthelyezésre/kinevezésre tervezett személy mentesíthető 
az idegennyelv-ismereti követelmények alól).

Amennyiben a pályázó a pályázati feltételeknek nem felel meg, pályázata érvénytelennek minősül.
A megpályázott szolgálati beosztás áthelyezéssel és kinevezéssel is betölthető.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Részletes szakmai önéletrajzot.
– Motivációs levelet.
– Állományilletékes parancsnok javaslatát Személyi javaslati lapon, nemleges vélemény esetén is. 

A pályázat elbírálásának módja és időpontja:
A  beérkezett pályázatokat a  benyújtási határidő lejártát követő 20 napon belül bizottság bírálja el. Az  elbírálás 
a pályázati anyag alapján történik. Az elbírálást követően a bizottság javaslatot tesz a munkáltatói jogkört gyakorló 
részére, aki a  pályázat nyerteséről dönt. Amennyiben a  bizottság által javasolt személy nem rendelkezik 
nemzetbiztonsági szempontból kockázati tényezőt nem tartalmazó biztonsági szakvéleménnyel, a  munkáltatói 
döntésre csak a  kockázatot nem tartalmazó nemzetbiztonsági szakvélemény meglétét követően kerülhet sor. 
A munkáltatói döntésről a pályázók és állományilletékes parancsnokaik írásban tájékoztatást kapnak.
Amennyiben a fogadó honvédelmi szervezet vezetője az állományilletékes parancsnok nemleges javaslata ellenére 
is fenntartja áthelyezési szándékát, az  áthelyezésről a  Vhr. 39. § (4) bekezdésében foglaltak szerint szolgálati 
alá-fölérendeltség esetén a szolgálati elöljáró dönt. 
A pályázat elnyerése esetén az áthelyezés a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 
42. § (1) bekezdés b) pontja, a kinevezés a Hjt. 42. § (1) bekezdés a) pontja alapján kerül végrehajtásra.

http://www.naih.hu
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A beosztások betöltésének várható időpontja: 
A pályázat elbírálása után, a munkáltatói döntést követően.

A pályázatban szereplő beosztások szolgálatteljesítési helye:
Székesfehérvár, Alba Regia laktanya

1. A beosztás megnevezése: 
MH SZFP, Vezető szervek, Törzs, Hadműveleti Főnökség, kiemelt főtiszt
Rendszeresített rendfokozat:  alezredes
Előírt iskolai végzettség:   egyetem
Illetménykategória:   III/15
Előmeneteli rend:   általános
Munkaköri azonosító kód:  02Ae14EZRKK
Pozícióazonosító:  12200520
Nemzetbiztonsági ellenőrzés:  ellenőrzésre kötelezett
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Pozderka Zoltán ezredes, MH SZFP, hadműveleti főnök, HM tel.: 02-34-46-59

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Katonai mesterfokozatú MSc (egyetemi szintű katonai) vagy polgári mesterfokozatú MSc/MA (polgári egyetemi) 

végzettség.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– Angol vagy német vagy francia középfokú komplex nyelvvizsga.
– A beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés.
– A szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (személyi javaslati lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– NATO, EU nemzetközi együttműködési ismeretek.
– Nemzetközi környezetben szerzett szakmai tapasztalat.
– Mesterfokozatú katonai vezetői végzettség.
– Katonai szakanyaggal bővített angol középfokú komplex nyelvvizsga vagy STANAG 2.2.2.2. szintű nyelvismeret.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– A Parancsnokság alárendelt katonai szervezeteinek vonatkozásában:

o kapcsolattartás a szakterületi képviselőkkel,
o a  szakterületét érintő hadműveleti szakmai anyagok kidolgozásának, előkészítésének felügyelete, szükség 

esetén szakmai segítségnyújtás,
o részvétel a szakterületét érintő ellenőrzésekben.

– Szakterületi vonatkozású TASKER-ek kezelése.
– Elöljárói döntés alapján részvétel az  MH SZFP alárendelt katonai szervezeteinek szakmai, katasztrófavédelmi, 

illetve készenlétének fenntartása és fokozása hadműveleti ellenőrzésein.
– A feladatköréhez tartozó Sorszámos Rendelkezések Nyilvántartása szabályos vezetése, valamint az EIR előírások 

szerinti alkalmazása.
– Az  elöljáró feladatmeghatározása szerint, a  jóváhagyott feladatterv alapján a  rögzített munkamegosztásnak 

megfelelően részvétel az MH SZFP alárendelt katonai szervezetei működésének helyszíni elemzés értékelésében, 
a vizsgált szakterületeket érintően a részjelentések elkészítése.

– Szakmai feladatai végrehajtása során együttműködés az MH SZFP Hadműveleti Főnökség beosztott állományával 
és – a szakterületét érintő kérdésekben – az MH SZFP más ügyintézői állományával.
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2. A beosztás megnevezése: 
MH SZFP, Vezető szervek, Törzs, Hadműveleti Főnökség, beosztott zászlós
Rendszeresített rendfokozat:  törzszászlós
Előírt iskolai végzettség:   középfokú
Illetménykategória:   III/09
Előmeneteli rend:   speciális
Munkaköri azonosító kód:  02Ae08EZRKA
Pozícióazonosító:  12200527
Nemzetbiztonsági ellenőrzés:  ellenőrzésre kötelezett
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Pozderka Zoltán ezredes, MH SZFP, hadműveleti főnök, HM tel.: 02-34-46-59

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Érettségi.
– Szakirányú középfokú szakképzettség vagy zászlós, törzszászlós rendfokozattal rendszeresített beosztásokra 

felkészítő, a kijelölt honvédelmi szervezet által végrehajtott tanfolyamrendszerű képzés sikeres elvégzése.
– Angol vagy német vagy francia alapfokú komplex nyelvvizsga.
– A beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés.
– A szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (személyi javaslati lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– NATO, EU nemzetközi együttműködési ismeretek.
– Nemzetközi környezetben szerzett szakmai tapasztalat.
– Katonai szakanyaggal bővített angol alapfokú komplex nyelvvizsga vagy STANAG 1.1.1.1. szintű nyelvismeret.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– A Parancsnokság alárendelt katonai szervezeteinek vonatkozásában:

o kapcsolattartás a szakterületi képviselőkkel,
o a szakterületét érintő hadműveleti szakmai anyagok kidolgozásában, előkészítésében való részvétel, szükség 

esetén szakmai segítségnyújtás,
o részvétel a szakterületét érintő ellenőrzésekben.

– Szakterületi vonatkozású TASKER-ek kezelése.
– Elöljárói döntés alapján részvétel az  MH SZFP alárendelt katonai szervezeteinek szakmai, katasztrófavédelmi, 

illetve készenlétének fenntartása és fokozása hadműveleti ellenőrzésein.
– A feladatköréhez tartozó Sorszámos Rendelkezések Nyilvántartása szabályos vezetése, valamint az EIR előírások 

szerinti alkalmazása.
– Az  elöljáró feladatmeghatározása szerint, a  jóváhagyott feladatterv alapján a  rögzített munkamegosztásnak 

megfelelően részvétel az MH SZFP alárendelt katonai szervezetei működésének helyszíni elemzés értékelésében.
– Szakmai feladatai végrehajtása során együttműködés az MH SZFP Hadműveleti Főnökség beosztott állományával 

és – a szakterületét érintő kérdésekben – az MH SZFP más ügyintézői állományával.

3. A beosztás megnevezése: 
MH SZFP, Vezető szervek, Törzs, Logisztikai, Híradó és Informatikai Főnökség, főtiszt
Rendszeresített rendfokozat:  őrnagy
Előírt iskolai végzettség:   főiskola
Illetménykategória:   III/14
Előmeneteli rend:   speciális
Munkaköri azonosító kód:  04Ae13EZRKK
Pozícióazonosító:  12200542, 12200543
Nemzetbiztonsági ellenőrzés:  ellenőrzésre kötelezett
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Pete Szabolcs Jenő ezredes, MH SZFP, logisztikai, híradó és informatikai főnök, 
HM tel.: 02-34-48-60, 02-2-26-016
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A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Katonai alapfokozatú BSc (katonai főiskola) vagy polgári alapfokozatú BSc/ BA (polgári főiskolai) végzettség.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– Angol vagy német vagy francia középfokú komplex nyelvvizsga.
– A beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés.
– A szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (személyi javaslati lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– NATO, EU nemzetközi együttműködési ismeretek.
– Nemzetközi környezetben szerzett szakmai tapasztalat.
– Mesterfokozatú katonai vezetői végzettség.
– Katonai szakanyaggal bővített angol középfokú komplex nyelvvizsga vagy STANAG 2.2.2.2. szintű nyelvismeret.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Haderőnemen belül a  csapatszintű logisztikai, szakanyag-gazdálkodási feladatok nyomon követése, szükség 

esetén javaslattétel és koordináció végrehajtása haderőnemen belül a  csapatok közötti kapacitás 
átcsoportosítására, anyagok, eszközök mozgatására.

– Az alárendelt katonai szervezetek jelentéseinek monitorozása.
– Együttműködés más haderőnemi parancsnokságokkal, szükség esetén javaslattétel a  hiányzó kapacitások 

megosztására.
– Az alárendelt katonai szervezetek éves (kiképzési) anyagigényeinek – a haderőnem feladatai figyelembevételével 

(priorizálással) – összesítése.
– Az  alárendelt katonai szervezetek „Hiány-felesleg jelentéseinek” – a  haderőnem feladatai figyelembevételével 

(priorizálással) – összesítése.
– Az  alárendelt katonai szervezetek részvételével tervezett hazai és nemzetközi, két- és többoldalú gyakorlatok, 

rendezvények, nemzetközi békefenntartó műveletek logisztikai támogatási feladatainak haderőnemet 
(alakulatait) érintő tervezése, szervezése és végrehajtása.

– A  hadfelszerelés-fejlesztések előkészítése/tervezése az  MH SZFP az  alárendelt katonai szervezetek és az  MH 
Haderőmodernizációs és Transzformációs Parancsnokság között – a  logisztikai témakörben értelmezendő – 
az alkalmazói igényeket, szakértőket érintő koordinációt végrehajtása.

– Szakterülete vonatkozásában a  haditechnikai fejlesztési programok megalapozott kialakításához szükséges 
műszaki elemzések végrehajtása, javaslat készítése a programok végrehajtási terveire.

– A szakterületét érintő fejlesztések során a megvalósítás haderőnemi feladatainak koordinálása, összehangolása, 
valamint kapcsolattartás a  szakági irányító, a  követelménytámasztó, a  leendő alkalmazó és a  megvalósítást 
végrehajtó szervezet között.

– Elöljárói döntés alapján részvétel az  MH SZFP alárendelt katonai szervezeteinek szakmai, illetve készenlétének 
fenntartása és fokozása logisztikai ellenőrzésén.

– Együttműködés a CREVAL ellenőrzések logisztikai feladatainak végrehajtásában.

4. A beosztás megnevezése: 
MH SZFP, Vezető szervek, Törzs, Kiképzési Főnökség, főtiszt
Rendszeresített rendfokozat:  alezredes
Előírt iskolai végzettség:   egyetem
Illetménykategória:   III/15
Előmeneteli rend:   általános
Munkaköri azonosító kód:  02Ae14EZRKK
Pozícióazonosító:  12200565 
Nemzetbiztonsági ellenőrzés:  ellenőrzésre kötelezett
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Gacsal János ezredes, MH SZFP, kiképzési főnök, HM tel.: 02-34-48-25

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Katonai mesterfokozatú MSc (egyetemi szintű katonai) vagy polgári mesterfokozatú MSc/MA (polgári egyetemi) 

végzettség.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
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– Angol vagy német vagy francia középfokú komplex nyelvvizsga.
– A beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés.
– A szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (személyi javaslati lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– NATO, EU nemzetközi együttműködési ismeretek.
– Nemzetközi környezetben szerzett szakmai tapasztalat.
– Mesterfokozatú katonai vezetői végzettség.
– Katonai szakanyaggal bővített angol középfokú komplex nyelvvizsga vagy STANAG 2.2.2.2. szintű nyelvismeret.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Az  MH SZFP és az  alárendelt alakulatok hazai és nemzetközi gyakorlatokra vonatkozó feladatainak tervezése, 

szervezése, koordinálása, kapcsolattartás az elöljáró és az együttműködő szakirányú szervek (hasonló feladatokat 
ellátó) itthoni és külföldi szakállományával.

– Elöljárói feladatszabás szerint részvétel az MH SZFP gyakorlattervezői feladataiban itthon és külföldön egyaránt.
– Az  MH SZFP és/vagy az  alárendelt alakulatok által végrehajtásra kerülő szakmai feladatok hadműveleti szintű 

koordinálása az MH SZFP parancsnok iránymutatása szerint.
– A szakmai felelősi kiképzési feladatok koordinálása, kiemelt figyelemmel a nemzetközi gyakorlatokra.
– Közreműködés az MH SZFP parancsnok által kiadandó belső rendelkezések, valamint a napi életet meghatározó 

belső normatív intézkedések előkészítésében, a  kiadásra tervezett, a  szakterületet érintő rendelkezések 
tervezetének összeállításában.

5. A beosztás megnevezése: 
MH SZFP, Vezető szervek, Törzs, Kiképzési Főnökség, beosztott zászlós
Rendszeresített rendfokozat:  törzszászlós
Előírt iskolai végzettség:   középfokú
Illetménykategória:   III/09
Előmeneteli rend:   speciális
Munkaköri azonosító kód:  02Ae08EZRKA
Pozícióazonosító:  12200581, 12200582
Nemzetbiztonsági ellenőrzés:  ellenőrzésre kötelezett
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Gacsal János ezredes, MH SZFP, kiképzési főnök, HM tel.: 02-34-48-25

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Érettségi.
– Szakirányú középfokú szakképzettség vagy zászlós, törzszászlós rendfokozattal rendszeresített beosztásokra 

felkészítő, a kijelölt honvédelmi szervezet által végrehajtott tanfolyamrendszerű képzés sikeres elvégzése.
– Angol vagy német vagy francia alapfokú komplex nyelvvizsga.
– A beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés.
– A szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (személyi javaslati lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– NATO, EU nemzetközi együttműködési ismeretek.
– Nemzetközi környezetben szerzett szakmai tapasztalat.
– Katonai szakanyaggal bővített angol alapfokú komplex nyelvvizsga vagy STANAG 1.1.1.1. szintű nyelvismeret.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Az  MH SZFP és az  alárendelt alakulatok hazai és nemzetközi gyakorlatokra vonatkozó feladatainak nyomon 

követése, kapcsolattartás az  elöljáró és az  együttműködő szakirányú szervek (hasonló feladatokat ellátó) 
szakállományával.

– Elöljárói feladatszabás szerint részvétel az MH SZFP gyakorlattervezői feladataiban itthon és külföldön egyaránt.
– Az  MH SZFP és/vagy az  alárendelt alakulatok által végrehajtásra kerülő szakmai feladatok hadműveleti szintű 

koordinálásának támogatása.
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– A  kiképzési feladatok tervezésének, szervezésének, koordinálásának folyamatos nyomon követése, kiemelt 
figyelemmel a nemzetközi gyakorlatokra.

– Közreműködés az MH SZFP parancsnok által kiadandó belső rendelkezések, valamint a napi életet meghatározó 
belső normatív intézkedések előkészítésében, a  kiadásra tervezett, a  szakterületet érintő rendelkezések 
tervezetének összeállításában.

  Dr. Lippai Péter dandártábornok s. k.,
  parancsnok

Adatkezelési tájékoztató

Az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a  továbbiakban: 
Infotv.) vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint az adatkezeléssel kapcsolatban a következőkről tájékoztatom:

I. Az adatkezelő:
a) Magyar Honvédség Szárazföldi Parancsnokság, cím: 8000 Székesfehérvár, Mészáros Lázár utca 2., 
 tel.: +36-22-542-811, e-mail: mh.szfp@mil.hu 
b) az adatkezelő képviselőjének kiléte és elérhetősége: Dr. Lippai Péter dandártábornok, parancsnok, 
 HM tel.: 02-34-48-20,
c) az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: Dr. Rátkai Norbert őrnagy, HM tel.: 02-34-48-66, 
 e-mail: ratkai.norbert@mil.hu 

II. Az adatkezelés, a személyes adatok forrása:
a) Az adatkezelés a kiválasztási eljárás lefolytatása céljából történik. 
b) Adatkezelésünk jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a honvédelmi adatkezelésekről szóló 

2022. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 37. §-a.
c) Az adatkezelés során kezelt adatokat Ön biztosítja számunkra.

III. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatkezelés időtartama:
a) Jogszabályon alapuló kötelezettség esetén adatot közlünk az illetékes szervek részére.
b) Nem kívánjuk az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítani.
c) A  Haktv. 37. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a  pályázati eljárás lezárását követően az  adatok 

a  nyilvántartásból törlésre kerülnek, kivéve, ha Ön az  adatai további kezeléséhez írásban hozzájárul annak 
érdekében, hogy a későbbi pályázati lehetőségekről tájékoztatást kapjon.

IV. Az Ön jogai:

A) Ön jogosult arra, hogy az  adatkezeléssel összefüggő tényekről az  adatkezelés megkezdését megelőzően 
tájékoztatást kapjon, jelen tájékoztató e jogának érvényesülését szolgálja.

B) Ön kérelmezheti tőlünk az alábbiakat:
– az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
– az Önre vonatkozó adatok helyesbítését,
– az adatkezelés korlátozását

a) ha Ön vitatja az  adatkezelő, illetve a  megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által 
kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a  kezelt személyes adatok 
pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a  fennálló kétség 
tisztázásának időtartamára. Az  ilyen adatkezelési korlátozás megszüntetéséről Önt előzetesen tájékoztatni 
fogjuk,

b) ha az  adatok törlésének lenne helye, de az  Ön írásbeli nyilatkozata vagy az  adatkezelő rendelkezésére álló 
információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az  adatok törlése sértené az  Ön jogos érdekeit, 
a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,

c) ha az  adatok törlésének lenne helye, de az  adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy 
részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen 
büntetőeljárás – során az  adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás 
végleges, illetve jogerős lezárásáig,

d) ha az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő dokumentációs kötelezettségének teljesítése céljából 
az adatok megőrzése szükséges, 10 évig,

mailto:mh.szfp@mil.hu
mailto:ratkai.norbert@mil.hu
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e) az  adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a  korlátozással érintett személyes adatokkal az  adatkezelő, 
illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési 
műveletet kizárólag az  Ön jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi 
szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet.

– személyes adatainak törlését az alábbi esetekben:
a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés

aa) az Infotv.-ben rögzített alapelvekkel ellentétes,
ab) célja megszűnt, vagy az  adatok további kezelése már nem szükséges az  adatkezelés céljának 

megvalósulásához,
ac) törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott 

időtartama eltelt, vagy
ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,

b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, 
kivéve, ha az  adatok kezelése az  Infotv. 5. § (1) bekezdés a) vagy c) pontján vagy (2) bekezdés b) pontján 
alapul,

c) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy
d) az Infotv. 19. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott időtartam eltelt.

C) Amennyiben megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi 
rendeletet, úgy az  adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a  lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 
(1055  Budapest, Falk Miksa utca 9–11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9, telefon: +36 (1) 391-1400;  
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu)

http://www.naih.hu
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