MAGYAR KÖZLÖNY

49. szám

M A G YA R O R S Z Á G H I V ATA L O S L A PJ A
2015. április 10., péntek

Tartalomjegyzék

97/2015. (IV. 10.) Korm. rendelet

A nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról,
valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről

4767

A Miniszterelnökséget vezető miniszter feladat- és hatáskörét érintően
a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

4770

A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági
ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

4772

Az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően
a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

4776

A földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörét érintően
a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

4780

A honvédelmi miniszter feladat- és hatáskörét érintően a
nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

4782

Az igazságügyi miniszter feladat- és hatáskörét érintően
a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

4785

A külgazdasági és külügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően
a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

4788

A nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörét érintően
a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

4789

A nemzeti fejlesztési miniszter feladat- és hatáskörét érintően
a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

4793

166/2015. (IV. 10.) KE határozat

Bírói kinevezésről

4796

167/2015. (IV. 10.) KE határozat

Bírói kinevezésről

4796

168/2015. (IV. 10.) KE határozat

Bírói kinevezésről

4796

169/2015. (IV. 10.) KE határozat

Bírói kinevezésről

4797

170/2015. (IV. 10.) KE határozat

Bírói kinevezésről

4797

171/2015. (IV. 10.) KE határozat

Altábornagy szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

4797

1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozat

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves
fejlesztési keretének megállapításáról

4798

A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló
egyes projektek likviditásának biztosítása érdekében a kedvezményezett
részére nyújtható támogatási előleg összegének megemeléséről

4803

19/2015. (IV. 10.) MvM rendelet

15/2015. (IV. 10.) BM rendelet

20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelet

18/2015. (IV. 10.) FM rendelet

2/2015. (IV. 10.) HM rendelet

7/2015. (IV. 10.) IM rendelet

1/2015. (IV. 10.) KKM rendelet

12/2015. (IV. 10.) NGM rendelet

18/2015. (IV. 10.) NFM rendelet

1211/2015. (IV. 10.) Korm. határozat

4766

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 49. szám

Tartalomjegyzék

1212/2015. (IV. 10.) Korm. határozat

61/2015. (IV. 10.) NVB határozat

A Pesti Magyar Színház szakmai működése és épületeinek felújítása
érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból
történő előirányzat-átcsoportosításról

4807

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

4809

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 49. szám

III.

4767

Kormányrendeletek

A Kormány 97/2015. (IV. 10.) Korm. rendelete
a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok
bejelentésének rendjéről
A Kormány a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 9. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 2. számú mellékletében
meghatározott biztonsági kérdőív szempontjából lényeges adatok, tények és körülmények (a továbbiakban: adatok)
körét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Nbtv. szerint nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy (a továbbiakban: ellenőrzött személy)
az (1) bekezdésben meghatározott adatokban történt változást az e rendeletben foglaltak szerint köteles
bejelenteni a nemzetbiztonsági ellenőrzést kezdeményező (a továbbiakban: kezdeményező) felé.
(3) Az Nbtv. 71/A. § (3) bekezdésében – a változás-bejelentési kötelezettség teljesítésére – meghatározott határidőt
a)
az 1. melléklet 9., 10., 15. és 16. pontja szerinti változás esetében a tárgyévet követő év május 31. napjától,
b)
a jogszabály alapján bírósági, hatósági nyilvántartásba vétellel bekövetkező változás tekintetében a határozat
jogerőre emelkedésének napjától
kell számítani.
(4) A kezdeményező a nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszonyba jelölt személyt tájékoztatja
a változás-bejelentési kötelezettségéről és a bejelentési kötelezettség alá eső lényeges adatok köréről.

2. §

(1) A változás-bejelentési kötelezettség a kitöltött és aláírt biztonsági kérdőívnek a kezdeményező számára történő
átadását követő naptól kezdődően áll fenn az Nbtv. 71/A. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint.
(2) A változás-bejelentési kötelezettség teljesítése során az adatoknak a biztonsági kérdőívben feltüntetett
adatállapothoz, ha már történt változás-bejelentés, az utolsó változás-bejelentésben feltüntetett adatállapothoz
képest történt változását kell figyelembe venni.
(3) Ha az ellenőrzött személy vagy – az 5. § szerinti esetben – a kezdeményező az adatokban történt változás
bejelentésére az Nbtv.-ben vagy e rendeletben előírt határidőt elmulasztja, a bejelentésében az akadályoztatás okát
is meg kell jelölnie.

3. §

(1) A változás-bejelentési kötelezettséget a 2. mellékletben meghatározott adattartalom szerinti adatlap kitöltésével
kell teljesíteni.
(2) Az ellenőrzött személy a kitöltött és aláírt adatalapot zárt borítékban személyesen, meghatalmazott útján, postai
úton vagy kézbesítő igénybevételével juttatja el a kezdeményező számára. A zárt borítékon a címzettként megjelölt
kezdeményező és az átadóként megjelölt ellenőrzött személy mellett fel kell tüntetni, hogy nemzetbiztonsági
ellenőrzéssel kapcsolatos adatváltozást tartalmaz a küldemény.
(3) A küldemény postai úton vagy kézbesítő igénybevételével történő továbbítása esetén a (2) bekezdésben
meghatározott zárt borítékot egy másik borítékba helyezve, a külső borítékon a küldemény tartalmára utalás nélkül
kell továbbítani.

4. §		
A kezdeményező a 3. § (2) bekezdésében meghatározott küldeményt felbontás nélkül, haladéktalanul továbbítja
a nemzetbiztonsági ellenőrzést folytató nemzetbiztonsági szolgálat (a továbbiakban: nemzetbiztonsági szolgálat)
számára.
5. §		
Az 1. melléklet szerinti olyan adatokban bekövetkezett változásokról, amelyeket az ellenőrzött személy Nbtv.
74. §-a szerinti foglalkoztató szervezete jogszabály alapján vezetett személyügyi nyilvántartása tartalmaz,
az ellenőrzött személy erre vonatkozó írásbeli hozzájárulása esetén, a nemzetbiztonsági ellenőrzésnek az Nbtv. 70. §
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(1) bekezdésében, valamint az Nbtv. 70. § (2) bekezdés d), f ) és g) pontjában megjelölt kezdeményezője a változás
tudomására jutásától számított 15 napon belül tájékoztatja a nemzetbiztonsági szolgálatot.
6. §		
A kezdeményező a nemzetbiztonsági szolgálatnak az adatváltozással összefüggő megkeresését haladéktalanul
továbbítja az ellenőrzött számára.
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
8. §

(1) Az Nbtv. 76/A. § (1) bekezdése szerinti, valamint az e rendelet hatálybalépésekor érvényes kockázatmentes
biztonsági szakvéleménnyel rendelkező személy, továbbá az 5. §-ban meghatározott kezdeményező változásbejelentési kötelezettsége – a 2. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően – első alkalommal az 1. mellékletben
meghatározott adatoknak az e rendelet hatálybalépésének időpontjában fennálló állapotához képest bekövetkező
változásaira vonatkozóan áll fenn.
(2) Az 1. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott adatokban bekövetkezett változásokról első alkalommal,
a)
az (1) bekezdésben meghatározott személyek a 2015. január 1-jétől 2015. december 31-ig terjedő időszakra
vonatkozóan,
b)
az e rendelet hatálybalépése után nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyba lépők, a biztonsági
kérdőívnek a kezdeményező részére történő átadásától 2015. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan
2016. május 31-ig kötelesek bejelentést tenni.
(3) A nemzetbiztonsági ellenőrzésnek az 5. §-ban meghatározott kezdeményezője az e rendelet hatálybalépésétől
számított 30 napon belül, a (4) bekezdésben foglalt jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel írásban felhívja
a vele foglalkoztatási jogviszonyban álló, nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyt a változás-bejelentés
kezdeményező általi teljesítéséhez szükséges írásbeli hozzájárulás átadására. A nemzetbiztonsági ellenőrzés alá
eső személy nyilatkozata alapján, a hozzájárulásban megjelölt adatkörre nézve a kezdeményező az e rendelet
hatálybalépését követő 90. naptól kezdve teljesíti változás-bejelentési kötelezettségét az (1) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével.
(4) Ha a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy az e rendelet hatálybalépését követő 60. napig nem, vagy nem
teljes körűen járul hozzá a változás-bejelentés kezdeményező általi teljesítéséhez, az 5. §-ban meghatározott
adatokra (vagy ezen adatoknak a hozzájárulással nem érintett körére) vonatkozó bejelentési kötelezettségét
az e rendelet hatálybalépését követő 90. napig köteles teljesíteni az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.
(5) Az e rendelet hatálybalépésekor érvényes nemzetbiztonsági szakvéleménnyel rendelkező, nemzetbiztonsági
ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszonyban álló személyt a kezdeményező az e rendelet hatálybalépését követő
15 napon belül írásban tájékoztatja a változás-bejelentési kötelezettségéről és a bejelentési kötelezettség alá eső
lényeges adatok köréről.

9. §		
Hatályát veszti az egyes nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyokról és a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel
összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről szóló 303/2013. (VII. 31.)
Korm. rendelet.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 97/2015. (IV. 10.) Korm. rendelethez
A biztonsági kérdőív szempontjából lényeges adatok, tények és körülmények
1.
2.
3.
4.
5.

Név megváltozása (I/1.)
Állampolgárság változása (II/1.)
Jelenlegi házastársa, élettársa állampolgárságának változása (III/7.)
Új házastárs, élettárs adatai (III/2–9.)
Új házastárs, élettárs révén, illetve örökbefogadás útján a családba került gyermek adatai (III/10–17.)
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
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Új, közös háztartásba kerülő 18 év feletti személy adatai (III/18–25.)
Új, Önnek vagy házastársának/élettársának külföldön élő hozzátartozó adatai (III/26–32.)
Hat hónapot meghaladó külföldön tartózkodás jelzése (IV/4.)
Főfoglalkozáson kívüli jövedelmében, naptári évi bruttó 1 millió forintot meghaladó mértékű változás, annak
forrása (VIII/2.)
Pénzintézetekkel szemben fennálló tartozásaiban, pénzügyi kötelezettségeiben naptári évi 1 millió forintot
meghaladó mértékű változás (VIII/3.)
Hazai gazdálkodó szervezetben meglévő érdekeltségben bekövetkezett változás (VIII/4–6.)
Külföldi gazdálkodó szervezettel való hivatalos kapcsolatában történt változás (VIII/7–10.)
Ön, valamint az Önnel közös háztartásban élő hozzátartozója vonatkozásában 1 millió forint feletti forgalmi
értékű ingatlanon tulajdonszerzés (IX/1–5.)
Ön, valamint az Önnel közös háztartásban élő hozzátartozója vonatkozásában 1 millió forintot meghaladó
forgalmi értékű ingóságon tulajdonszerzés (IX/6–9.)
Ön, valamint az Önnel közös háztartásban élő hozzátartozója vonatkozásában pénzintézetekkel szemben
fennálló követelésekben bekövetkezett naptári évi 1 millió forint feletti összegű változás (IX/10–17.)
Ön, valamint az Önnel közös háztartásban élő hozzátartozója vonatkozásában külföldről származó
jövedelmében bekövetkezett, naptári évi bruttó 1 millió forintot meghaladó mértékű változás, annak forrása
(IX/22–26.)
Önnel, házastársával vagy élettársával szemben indult büntetőeljárás vagy elzárással büntethető
szabálysértés miatt szabálysértési eljárás (X/3.)
Külföldi hírszerző szolgálat jelenlétére utaló körülmény észlelése (XI/2.)
Önnel, valamint közeli hozzátartozójával szemben külföldi hatóság által alkalmazott beutazási tilalom vagy
más idegenrendészeti intézkedés (XI/3.)
Ön, illetve házas- vagy élettársa vonatkozásában külföldi állampolgárokkal létesített új magánkapcsolat
(XII/1–7.)
Ön, illetve házas- vagy élettársa vonatkozásában külföldi hírszerző szolgálat vagy annak fedőszerve
munkatársával létesített új kapcsolat (XII/8.)

2. melléklet a 97/2015. (IV. 10.) Korm. rendelethez
Az 1. mellékletben meghatározott adatok bejelentése
A nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos változás-bejelentési kötelezettséget legalább az alábbi adatok
feltüntetésével kell teljesíteni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Név
Születési hely
Születési idő
Telefonszám
Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott lényeges adatban bekövetkezett változás leírása, az Nbtv. 2. számú
mellékletében meghatározott biztonsági kérdőív érintett pontjának feltüntetésével
Késedelmes bejelentés esetén a késedelem oka
Egyéb közlendő
Dátum, aláírás
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A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 19/2015. (IV. 10.) MvM rendelete
a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá
eső személyek meghatározásáról
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel
egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet alkalmazásában foglalkoztató szervezet
a)
a Miniszterelnökség,
b)
– az Információs Hivatal kivételével – a Miniszterelnökséget vezető miniszter által irányított, illetve felügyelt
központi államigazgatási szerv,
c)
a fővárosi és megyei kormányhivatalok és
d)
a Miniszterelnökséget vezető miniszter által irányított vagy felügyelt, központi államigazgatási szervnek nem
minősülő költségvetési szerv.
2. §

(1) Az 1. § a) pontjában meghatározott foglalkoztató szervezettel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) szerinti foglalkoztatási jogviszonyban (a továbbiakban: foglalkoztatási
jogviszony) álló vagy ilyen jogviszonyt létesíteni szándékozó személyek esetében valamennyi munkakör betöltésére
irányuló foglalkoztatási jogviszony az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül.
(2) Az 1. § a) pontjában meghatározott foglalkoztató szervezettel a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses
jogviszonyban álló személy jogviszonya az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül, ha
a jogviszony a foglalkoztató szervezet által meghatározott funkcionális jellegű, a foglalkoztató szervezet közhatalmi
tevékenységét nem érintő feladat ellátására irányul, és a jogviszony betöltője a feladatellátásával összefüggésben
jogellenes befolyással vagy leplezett támadással fenyegetett.
(3) Az 1. § a) pontjában meghatározott foglalkoztató szervezetnél a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésére
jogosult kijelöli a (2) bekezdés és az Nbtv. 74. § i) pont io) alpontja szerinti jogviszonyt betöltők körét.

3. §		
Az 1. § b)–d) pontjában meghatározott foglalkoztató szervezettel foglalkoztatási jogviszonyban vagy a Polgári
Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszonyban álló vagy ilyen jogviszonyt létesíteni szándékozó személyek
esetében a 4. §-ban, az 5. §-ban és az 1. mellékletben meghatározott
a)
munkakör betöltésére irányuló foglalkoztatási jogviszony, illetve
b)
feladat ellátására irányuló, a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony
minősül az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak.
4. §

(1) Az 1. § b)–d) pontjában meghatározott foglalkoztató szervezetnél
a)
a gazdasági vezető,
b)
a belső ellenőr,
c)
az integritás tanácsadó,
d)
az informatikai vezető,
e)
az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy,
f)
a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági megbízott, ügyintéző, adminisztratív
foglalkoztatott,
g)
a biztonsági vezető,
h)
a rendszerbiztonsági felügyelő,
i)
a rendszeradminisztrátor,
j)
a titkos ügykezelő
munkakör az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül.

4771

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 49. szám

(2) Az 1. § b)–d) pontjában meghatározott foglalkoztató szervezettel foglalkoztatási jogviszonyban vagy a Polgári
Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszonyban álló személy jogviszonya az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti
jogviszonynak minősül,
a)
ha a jogviszony a foglalkoztató szervezet által meghatározott funkcionális jellegű, a foglalkoztató szervezet
közhatalmi tevékenységét nem érintő feladat ellátására irányul, és a jogviszony betöltője a feladatellátásával
összefüggésben jogellenes befolyással vagy leplezett támadással fenyegetett,
b)
ha a jogviszonyt betöltő személyt külszolgálatra jelölik vagy helyezik ki.
5. §		
Az 1. § d) pontjában meghatározott foglalkoztató szervezetnél a foglalkoztató szerv vezetője és a helyettesítésére
jogosult személy munkaköre az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül.
6. §		
Az 1. § b)–d) pontjában meghatározott foglalkoztató szervezetnél a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésére
jogosult kijelöli a 4. § (2) bekezdés a) pontja és az Nbtv. 74. § i) pont io) alpontja szerinti jogviszonyt betöltők körét.
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
		
		

Lázár János s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter

1. melléklet a 19/2015. (IV. 10.) MvM rendelethez
Nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározása
A)		Kormányhivatalok
1. Központi Statisztikai Hivatal
1.1. elnöki titkárságvezető és főosztályvezető
2. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
2.1. Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály vezetője
B)		 Központi hivatalok
3. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
3.1. kabinetfőnök és az elnöki kabinet valamennyi munkaköre
3.2. ellenőrzési szervezeti egység vezetője és helyettese
3.3. gazdasági vezető helyettese
3.4. üzemeltetési feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője
3.5. ellenőr
3.6. informatikai feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője és informatikai feladatokat ellátó
kormánytisztviselő
3.7. kormányzati ellenőrzéssel összefüggésben adminisztratív, kézbesítési feladatokat ellátó kormánytisztviselő,
munkavállaló
4. Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
4.1. támogatási igazgató
5. Nemzeti Kommunikációs Hivatal
5.1. Közbeszerzési és Szakmai Felügyeleti Főosztály vezetője
6. Nemzeti Örökség Intézete
6.1. valamennyi munkakör
7. Nemzetstratégiai Kutatóintézet
7.1. valamennyi munkakör
8. Magyar Nyelvstratégiai Intézet
8.1. valamennyi munkakör
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C)		 Fővárosi és megyei kormányhivatalok
9. Fővárosi és megyei kormányhivatal
9.1. járási hivatalvezető
9.2. igazgató
9.3. honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
28. §-ában meghatározott védelmi igazgatási munkában részt vevő munkakör
9.4. minősített iratkezelési feladatot ellátó munkakör

A belügyminiszter 15/2015. (IV. 10.) BM rendelete
a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek
meghatározásáról
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet alkalmazásában foglalkoztató szervezet
a)
a Belügyminisztérium,
b)
– az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és
a Terrorelhárítási Központ kivételével – a belügyminiszter által irányított, illetve felügyelt központi
államigazgatási szerv és
c)
a belügyminiszter által irányított vagy felügyelt, központi államigazgatási szervnek nem minősülő
költségvetési szerv.
2. §		
A foglalkoztató szervezettel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.)
szerinti foglalkoztatási jogviszonyban (a továbbiakban: foglalkoztatási jogviszony) vagy a Polgári Törvénykönyv
szerinti szerződéses jogviszonyban álló vagy ilyen jogviszonyt létesíteni szándékozó személyek esetében a 3. §-ban,
a 4. §-ban és az 1. mellékletben meghatározott
a)
munkakör betöltésére irányuló foglalkoztatási jogviszony, illetve
b)
feladat ellátására irányuló, a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony
minősül az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak.
3. §		
A foglalkoztató szervezetnél
a)
a belső ellenőr és az ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egységnél betöltött minden,
b)
az integritás tanácsadó,
c)
a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági megbízott,
d)
a biztonsági vezető,
e)
a rendszerbiztonsági felügyelő,
f)
a rendszeradminisztrátor,
g)
a titkos ügykezelő,
h)
a rejtjelfelügyelő és a rejtjelező
munkakör az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül.
4. §		
A foglalkoztató szervezettel foglalkoztatási jogviszonyban vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses
jogviszonyban álló személy jogviszonya az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül
a)
ha a jogviszony a foglalkoztató szervezet által meghatározott funkcionális jellegű, a foglalkoztató szervezet
közhatalmi tevékenységét nem érintő feladat ellátására irányul, és a jogviszony betöltője a feladatellátásával
összefüggésben jogellenes befolyással vagy leplezett támadással fokozottan fenyegetett,
b)
ha a jogviszony betöltőjét külszolgálatra jelölik vagy helyezik ki.
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5. §		
A foglalkoztató szervezetnél a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésére jogosult kijelöli a 4. § a) pontja és
az Nbtv. 74. § i) pont io) alpontja szerinti jogviszonyt betöltők körét.
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
		
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

1. melléklet a 15/2015. (IV. 10.) BM rendelethez
Nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározása
A) 		 Belügyminisztérium hivatali szervezete
1. A Belügyminisztérium
1.1. a miniszter kabinetfőnöke, a miniszteri kabinet valamennyi munkaköre
1.2. az állami vezetők titkárságának valamennyi munkaköre
1.3. a főosztályvezető, a főosztályvezető helyettesítésére jogosult főosztályvezető-helyettes vagy osztályvezető
1.4. politikai főtanácsadó, politikai tanácsadó
1.5. a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
18. § (1) bekezdésében meghatározott védelmi igazgatási munkában részt vevő munkakör
1.6. a minősített beszerzési eljárásban döntés-előkészítő vagy döntéshozó munkakör
1.7. az önálló belügyi szervek miniszteri irányításával kapcsolatos feladatokat támogató szervezeti egység
valamennyi munkaköre
1.8. a gazdálkodási, pénzügyi és számviteli feladatokat ellátó szervezeti egységnek a polgári nemzetbiztonsági
szolgálatok gazdálkodási és közbeszerzési tevékenységét felügyelő ügyintézője
1.9. a vagyongazdálkodási és beruházási feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője és a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok vagyongazdálkodási és beruházási tevékenységét felügyelő ügyintézője,
valamint az anyagi és technikai feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője és a haditechnikai eszközökkel
kapcsolatos tevékenységet ellátó ügyintézője
1.10. az informatikai szakterületet érintő infrastruktúra és alkalmazásmenedzsment feladatokat ellátó szervezeti
egység vezetője, valamint a koordinációs, műszaki felügyeletet, illetve az infrastruktúra működtetésével
kapcsolatos feladatokat ellátó munkakörei, az informatikai szakterületet érintő koordinációs feladatokat
ellátó szervezeti egység vezetője, az információtechnológiai és -védelmi, valamint rejtjelezési feladatokat
ellátó szervezeti egység vezetője, az információbiztonsági felelős és az információbiztonsági szakértő
1.11. az iratkezelési és adatvédelmi feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre
1.12. a támogatás-koordinációs feladatokat ellátó szervezeti egység különleges biztonsági intézkedést igénylő
beszerzéseket felügyelő ügyintézője
1.13. a vízügyi szakterületet érintő koordinációs feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője és helyettese,
valamint a helyettesítésére kijelölt ügyintéző
1.14. az európai együttműködéssel kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egység vezetői munkaköre
1.15. a protokoll és rendezvényszervezési feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője
1.16. a jogszabály-előkészítéssel foglalkozó szervezeti egység vezetői munkakörei, valamint a statisztikai
feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője
1.17. a NATO-EU nyilvántartó valamennyi munkaköre
1.18. a Nemzeti Biztonsági Felügyelet valamennyi munkaköre
1.19. az egyedi állampolgársági ügyekkel foglalkozó vezetői munkakör
B) 		 Rendvédelmi szervek
1. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv
1.1. az általános munkakörök közül
1.1.1.
a védelmi igazgatási feladatokat ellátó munkakör és a helyettesítésére kijelölt munkakör
1.1.2.
a rejtjelfelügyelet vezetője és valamennyi munkaköre
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1.1.3.
az országos informatikai rendszereket, adatbázisokat felügyelő és üzemeltető munkakör
1.1.4.
az ügyeletvezetők és a főügyeletesek
1.1.5.
a futár
1.1.6.
a bűnügyi felderítő és az értékelő-elemző feladattal foglalkozó munkakör
1.2. az Országos Rendőr-főkapitányság munkakörei közül
1.2.1.
a vezetői munkakört betöltő, valamint a helyettesítésére kijelölt munkakör
1.2.2.
a közbeszerzési és EU pályázati eljárásban résztvevő munkakör
1.2.3.
a Biztonság-felügyeleti és Ügykezelési Osztály valamennyi munkaköre
1.2.4.
a Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Bűnügyi Osztálya, a Korrupció és Gazdasági Bűnözés
Elleni Osztály, a Bűnügyi Elemző-Értékelő Főosztály Bűnügyi Adatkezelési és Alkalmazás Felügyeleti
Osztálya, a Bűnügyi Ellátó Igazgatóság és a Kiemelt Élettelenes Ügyeket Felderítő Főosztály,
a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ Nemzetközi Információs Osztálya, a Nemzetközi
Bűnügyi Együttműködési Központ Körözési Nyilvántartó és Szakirányító Osztály Adatkezelő és
Alkalmazás-felügyeleti Alosztálya valamennyi munkaköre
1.2.5.
Bűnügyi Technikai Osztály hivatásos munkakörei, a Bűnügyi Koordinációs Osztály vezetője és
helyettese, a Budapesti Rendőr-főkapitányság Hivatala Titokvédelmi, Ügykezelési és Kártérítési
Osztály vezetője
1.2.6.
a Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztály Dokumentációs Osztály valamennyi
munkaköre, a FRONTEX nemzeti kapcsolattartási pontot működtető munkakör, az EU
döntéshozatali mechanizmusában részvételre kijelölt rendőrségi szakértő, a munkavégzése során
védelmi igazgatási feladatokat ellátó munkakör, az Ügyeleti Főosztály hivatásos munkakörei
1.2.7.
az Ellenőrzési Szolgálat valamennyi munkaköre
1.3. a Készenléti Rendőrség munkakörei közül
1.3.1.
a főosztályvezetői és az azzal azonos jogállású beosztást betöltők, valamint a helyettesítésükkel
megbízott vezetői beosztást betöltők
1.3.2.
a Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóságon a Személyvédelmi Főosztály és a Megelőző-Védelmi
Osztály valamennyi munkaköre
1.3.3.
a Különleges Szolgálatok Igazgatóságán a Tanúvédelmi Szolgálat valamennyi munkaköre
1.3.4.
a Nemzeti Nyomozó Iroda valamennyi munkaköre
1.4. a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság munkakörei közül
1.4.1.
a Bűnügyi Igazgatóság CCTV és Készenléti Alosztálya valamennyi munkaköre
1.5. a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság munkakörei közül
1.5.1.
a vezetői munkakört betöltő, valamint a helyettesítésükre kijelölt munkakör
1.5.2.
a közbeszerzési és EU pályázati eljárásban résztvevő munkakör
1.5.3.
leltározási feladatokat ellátó munkakör
1.6. a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet munkakörei közül
1.6.1.
az igazgató és az igazgatóhelyettes
1.6.2.
a hivatalvezető
1.6.3.
az osztályvezetők
1.7. az egyéb rendőrségi munkakörök közül
1.7.1.
a megyei rendőr-főkapitányság valamennyi vezetői munkaköre és a vezetői munkakört betöltő
helyettesítésére kijelölt munkaköre
1.7.2.
a Budapesti Rendőr-főkapitányság főosztályvezetői és az azzal azonos jogállású beosztást betöltők,
valamint a helyettesítésükkel megbízott vezetői beosztást betöltők munkaköre
1.7.3.
a Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Szervek Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni
Főosztály, a Felderítő Főosztály, az Értékelő Osztály, valamint a Bűnügyi Bevetési Osztály valamennyi
munkaköre
1.7.4.
a rendőrkapitányságokon és határrendészeti kirendeltségeken a közlekedésrendészeti,
igazgatásrendészeti osztályok vezetőinek kivételével a vezetői munkakör, valamint
a helyettesítésükkel megbízott munkakör
2. A büntetés-végrehajtási szervezet
2.1. a büntetés-végrehajtási szervek biztonsági vezetőjének helyettese
2.2. a biztonsági tiszt
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2.3.

3.

C) 		
1.

2.

3.
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a személyi védelemről szóló jogszabály szerint a személyi védelem és a Védelmi Program által meghatározott
feladatok végrehajtásában résztvevő, illetve e tárgykörökben keletkezett adatokat kezelő személyek
2.4. a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság főosztályvezetője, osztályvezetője, és az ügyeletes tiszt
2.5. a büntetés-végrehajtási intézetek és intézmények vezetője, helyettese, gazdasági vezetője, osztályvezetője
2.6. a büntetés-végrehajtási szervek informatikai munkakörei, az elektronikus információs rendszer biztonságáért
felelős munkakört betöltő személy
2.7. a honvédelmi, polgári védelmi és katasztrófavédelmi felkészítéssel és az országmozgósítás feladatainak
végzésével megbízott személyek
A hivatásos katasztrófavédelmi szerv
3.1. a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon (a továbbiakban: BM OKF) vezetői
munkakört betöltő személyek, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok irányában hatósági és szakhatósági
feladatokat ellátó személyek
3.2. a BM OKF titkárságvezetői
3.3. a BM OKF Nemzetközi Főosztály valamennyi munkaköre
3.4. a BM OKF-en NATO és EU referensi munkakörök
3.5. a BM OKF-en az országos informatikai rendszereket, adatbázisokat felügyelő és üzemeltető munkakörök
3.6. a hivatásos katasztrófavédelmi szervek területi szerveinek és területi jogállású szerveinek igazgatói, igazgatóhelyettesei, főfelügyelői, ellenőrzési szolgálatvezetői
3.7. a katasztrófavédelmi kirendeltségek vezetői és felügyelői
3.8. a hivatásos tűzoltóparancsnokságok parancsnokai
3.9. a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ osztályvezetői
3.10. a BM OKF-en, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi és helyi szerveinél a nukleáris balesetelhárítással kapcsolatos feladatokat, a létfontosságú rendszerelemek védelmével kapcsolatos feladatokat,
továbbá a veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos feladatokat ellátó munkakörök
3.11. a megyei védelmi bizottságok titkárai és titkár-helyettesei
3.12. a vezető főügyeletesek és főügyeletesek
3.13. a más önálló belügyi szerv térinformatikai adatait használó térinformatikus
Központi hivatalok
A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
1.1. a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal igazgatója és az igazgatóhelyettese
1.2. a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal főigazgatója és főigazgató-helyettese mellett működő ügykezelő
1.3. a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal főosztályvezetője és főosztályvezető-helyettese
1.4. a regionális igazgatóságok igazgatója és igazgatóhelyettese
1.5. a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal és a regionális igazgatóság hatósági ügyintézések lefolytatásáért
felelős szervezeti egységének vezetője és helyettesítésével munkaköri leírása szerint megbízott érdemi
ügyintéző
1.6. a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal központi ügyeletén ügyeletes munkakört betöltő személy
1.7. a befogadó állomás és a menekültügyi őrzött befogadó központ igazgatója, gazdasági osztályvezetője
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
2.1. az elnök és az elnökhelyettes titkárságának valamennyi munkaköre a gépkocsivezető kivételével
2.2. a főosztályvezető és a helyettesítésére kijelölt főosztályvezető-helyettes, osztályvezető
2.3. N-SIS II. Hivatal vezetője
2.4. a tanúvédelmi feladatokat ellátók
2.5. az adatvédelmi felelős
2.6. a projektvezető
2.7. a minősített beszerzési eljárást is tartalmazó projektekkel kapcsolatos projektmenedzser munkakör
2.8. a beszerzésekkel foglalkozó munkakör
2.9. a közbeszerzési eljárásban résztvevő személyek munkaköre
2.10. az IT biztonsági munkakör
2.11. a Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság valamennyi munkaköre
2.12. a nemzetbiztonsági szolgálatok és a titkosszolgálati eszközök használatára jogosult szervek munkájának
támogatásában résztvevő munkakör
A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ
3.1. valamennyi munkakör
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D) 		 Központi államigazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szervek
1. Országos Vízügyi Főigazgatóság
1.1. a főigazgató, a műszaki és gazdasági igazgatóhelyettesek
1.2. vízügyi igazgatóságok igazgatói
1.3
a hivatalvezető és a titkárságvezető
1.4. a közbeszerzési és projektjogi osztályvezető, a projektiroda vezetője, a projekt pénzügyi osztályvezető
1.5. a főigazgatói és igazgatói titkárok, titkárnők
1.6. az RDS rendszer üzemeltetését ellátó informatikai munkakörben dolgozók
1.7. a vagyongazdálkodási osztályvezető
2. A rendészeti szakközépiskolák
2.1. az igazgató
3. Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság
3.1. a főigazgató és szervezetszerű helyettese
4. Nemzetközi Oktatási Központ
4.1. a főigazgató és a főigazgató-helyettes
4.2. az ILEA Magyar Titkárság, a KERA Magyar Nemzeti Iroda, a CEPOL Magyar Nemzeti Iroda osztályvezetői

Az emberi erőforrások minisztere 20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelete
az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső
személyek meghatározásáról
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel
egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet alkalmazásában foglalkoztató szervezet
a)
az Emberi Erőforrások Minisztériuma,
b)
az emberi erőforrások minisztere által irányított, illetve felügyelt központi államigazgatási szerv és
c)
az emberi erőforrások minisztere által irányított vagy felügyelt, központi államigazgatási szervnek nem
minősülő költségvetési szerv.
2. §		
A foglalkoztató szervezettel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.)
szerinti foglalkoztatási jogviszonyban (a továbbiakban: foglalkoztatási jogviszony) vagy a Polgári Törvénykönyv
szerinti szerződéses jogviszonyban álló vagy ilyen jogviszonyt létesíteni szándékozó személyek esetében a 3. §-ban,
a 4. §-ban és az 1. mellékletben meghatározott
a)
munkakör betöltésére irányuló foglalkoztatási jogviszony, illetve
b)
feladat ellátására irányuló, a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony
minősül az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak.
3. §		
A foglalkoztató szervezetnél
a)
a belső ellenőr és az ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egységnél betöltött minden,
b)
az integritás tanácsadó,
c)
a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági megbízott,
d)
a biztonsági vezető,
e)
a rendszerbiztonsági felügyelő,
f)
a rendszeradminisztrátor,
g)
a titkos ügykezelő,
h)
a rejtjelfelügyelő és a rejtjelező
munkakör az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül.
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4. §		
A foglalkoztató szervezettel foglalkoztatási jogviszonyban vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses
jogviszonyban álló személy jogviszonya az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül
a)
ha a jogviszony a foglalkoztató szervezet által meghatározott funkcionális jellegű, a foglalkoztató szervezet
közhatalmi tevékenységét nem érintő feladat ellátására irányul, és a jogviszony betöltője a feladatellátásával
összefüggésben jogellenes befolyással vagy leplezett támadással fokozottan fenyegetett,
b)
ha a jogviszony betöltőjét külszolgálatra jelölik vagy helyezik ki.
5. §		
A foglalkoztató szervezetnél a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésére jogosult kijelöli a 4. § a) pontja és
az Nbtv. 74. § i) pont io) alpontja szerinti jogviszonyt betöltők körét.
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelethez
Nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározása
A)		 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma hivatali szervezete
1.1. a miniszter kabinetfőnöke, a miniszteri kabinet valamennyi munkaköre
1.2. az állami vezetők titkárságának valamennyi munkaköre
1.3. a főosztályvezető
1.4. a politikai főtanácsadó, politikai tanácsadó
1.5. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos ügyintézői, adminisztratív feladatokat ellátó munkakör
1.6. a kiadmányozási joggal rendelkező főosztályvezető-helyettes, osztályvezető
1.7. a biztonságszervezési, védelmi feladatokat ellátó, valamint az elektronikus információs rendszer
biztonságáért felelős munkakör
1.8. a szakrendszeri informatikai infrastruktúra és alkalmazásmenedzsment feladatokat ellátó szervezeti
egység vezetője, valamint a koordinációs, műszaki felügyeletet, illetve az infrastruktúra működtetésével és
fejlesztésével kapcsolatos feladatokat ellátó munkakör
1.9. a minősített ügyiratok kezeléséért felelős szervezeti egység ügykezelője
1.10. a minősített iratok továbbításában közreműködő személy
1.11. a minősített beszerzési eljárásban döntés-előkészítő vagy döntéshozó munkakör
1.12. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör
1.13. a külszolgálatra kijelölt személy
1.14. a védett állománnyal kapcsolatos ügyintézői, adminisztratív feladatokat ellátó munkakör
1.15. biztonsági referens
B)		 Központi hivatalok
1. Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalnál
1.1. a kábítószerügyi feladatokat ellátó főosztály vezetője és ügyintézője
1.2. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör
1.3. az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör
2. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnél
2.1. a gazdasági vezető
2.2. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör
2.3. az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör
3. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központnál
3.1. a főosztályvezetők
3.2. a tankerületi igazgatók
3.3. a kiadmányozási joggal rendelkező főosztályvezető-helyettesek és osztályvezetők
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3.4.
3.5.
3.6.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

C)		
1.

a belső adatvédelmi felelős
az informatikai biztonsági felelős
a jogi, a személyügyi, a fejlesztési, a vagyonkezelési és a közbeszerzési feladatok ellátó szervezeti egység
valamennyi munkaköre
3.7. a biztonságszervezési, védelmi feladatokat ellátó, valamint az elektronikus információs rendszer
biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnál
4.1. a gazdasági vezető
4.2. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör
4.3. az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör
Az Oktatási Hivatalnál
5.1. a projektigazgató
5.2. a minősített érettségi vizsgadokumentumok kezelését ellátó munkakör
5.3. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör
5.4. a biztonságszervezési, védelmi feladatokat ellátó, valamint az elektronikus információs rendszer
biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör
Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központnál
6.1. a gazdasági vezető
6.2. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör
6.3. az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál
7.1. a főosztályvezető és a helyettesítésére kijelölt főosztályvezető-helyettes, osztályvezető
7.2. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör
7.3. a polgári védelmet ellátó foglalkoztatottak
7.4. a biztonságszervezési, védelmi feladatokat ellátó, valamint az elektronikus információs rendszer
biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör
Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnál
8.1. az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, az Információs Hivatal és a Katonai
Nemzetbiztonsági Szolgálat ügyeiben másodfokon vagy felügyeleti hatáskörben eljáró ügyintézők és
ügykezelők, valamint a döntéseket kiadmányozó vezetők
8.2. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör
8.3. az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatalnál
9.1. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör
9.2. főosztályvezető és a helyettesítésére kijelölt főosztályvezető-helyettes, osztályvezető
9.3. a gazdasági vezető
9.4. a biztonságszervezési, védelmi feladatokat ellátó, valamint az elektronikus információs rendszer
biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál
10.1. gazdasági vezető
10.2. az igazgató
10.3. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör
10.4. az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör
A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetnél
11.1. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör
11.2. az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör
Központi államigazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szerv
Az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézetnél
1.1. a főigazgató és helyettese
1.2. a gazdasági vezető
1.3. az osztályvezető
1.4. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör
1.5. a biztonságszervezési, védelmi feladatokat ellátó, valamint az elektronikus információs rendszer
biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör
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2. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetnél
2.1. a főigazgató és helyettese
2.2. a gazdasági vezető
2.3. a programvezető
2.4. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör
2.5. az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör
3. Az Országos Egészségfejlesztési Intézetnél
3.1. a főigazgató és helyettese
3.2. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör
3.3. az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör
4. Az Országos Élelmezés és Táplálkozástudományi Intézetnél
4.1. a főigazgató és helyettese
4.2. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör
4.3. az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör
5. Az Országos Epidemiológiai Központnál
5.1. a főigazgató és helyettese
5.2. a Nemzeti Biztonsági Laboratórium valamennyi munkaköre
5.3. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör
5.4. az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör
6. Az Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézetnél
6.1. a főigazgató és helyettese
6.2. a gazdasági vezető
6.3. az Országos Sugáregészségügyi Szolgálattal kapcsolatos munkakör
6.4. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör
6.5. az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör
7. Az Országos Gyermekegészségügyi Intézetnél
7.1. a főigazgató és helyettese
7.2. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör
7.3. a biztonságszervezési, védelmi feladatokat ellátó, valamint az elektronikus információs rendszer
biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör
8. Az Országos Kémiai Biztonsági Intézetnél
8.1. a főigazgató és helyettese
8.2. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör
8.3. a biztonságszervezési, védelmi feladatokat ellátó, valamint az elektronikus információs rendszer
biztonságáért felelős munkakör
9. Az Országos Környezetegészségügyi Intézetnél
9.1. a főigazgató és helyettese
9.2. a főosztályvezető és a helyettesítésére kijelölt főosztályvezető-helyettes, osztályvezetők
9.3. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör
9.4. az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör
10. Az Országos Alapellátási Intézetnél
10.1. a főigazgató és helyettese
10.2. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör
10.3. az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör
11. Az Országos Mentőszolgálatnál
11.1. a főigazgató és helyettese
11.2. a gazdasági vezető
11.3. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör
11.4. az orvos igazgató
11.5. a biztonságszervezési, védelmi feladatokat ellátó, valamint az elektronikus információs rendszer
biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör
12. Az Országos Vérellátó Központnál
12.1. a főigazgató és helyettese
12.2. a gazdasági vezető
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12.3. a szervkoordinációs iroda vezetője
12.4. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör
12.5. a biztonságszervezési, védelmi feladatokat ellátó, valamint az elektronikus információs rendszer
biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör

A földművelésügyi miniszter 18/2015. (IV. 10.) FM rendelete
a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső
személyek meghatározásáról
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel
egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet alkalmazásában foglalkoztató szervezet
a)
a Földművelésügyi Minisztérium,
b)
a földművelésügyi miniszter által irányított, illetve felügyelt központi államigazgatási szerv és
c)
a földművelésügyi miniszter által irányított vagy felügyelt, központi államigazgatási szervnek nem minősülő
költségvetési szerv.
2. §		
A foglalkoztató szervezettel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.)
szerinti foglalkoztatási jogviszonyban (a továbbiakban: foglalkoztatási jogviszony) vagy a Polgári Törvénykönyv
szerinti szerződéses jogviszonyban álló vagy ilyen jogviszonyt létesíteni szándékozó személyek esetében a 3. §-ban
és az 1. mellékletben meghatározott
a)
munkakör betöltésére irányuló foglalkoztatási jogviszony, illetve
b)
feladat ellátására irányuló, a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony
minősül az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak.
3. §		
A foglalkoztató szervezettel foglalkoztatási jogviszonyban vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses
jogviszonyban álló személy jogviszonya az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül
a)
ha a jogviszony a foglalkoztató szervezet által meghatározott funkcionális jellegű, a foglalkoztató szervezet
közhatalmi tevékenységét nem érintő feladat ellátására irányul, és a jogviszony betöltője a feladatellátásával
összefüggésben jogellenes befolyással vagy leplezett támadással fenyegetett,
b)
ha a jogviszony betöltőjét külszolgálatra jelölik vagy helyezik ki.
4. §		
A foglalkoztató szervezetnél a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésére jogosult kijelöli a 3. § a) pontja és
az Nbtv. 74. § i) pont io) alpontja szerinti jogviszonyt betöltők körét.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
földművelésügyi miniszter
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1. melléklet a 18/2015. (IV. 10.) FM rendelethez
A nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározása
A)		 Földművelésügyi Minisztérium hivatali szervezete
1. Földművelésügyi Minisztérium
1.1. miniszter kabinetfőnöke, a miniszteri kabinet és a miniszteri titkárság valamennyi munkaköre
1.2. állami vezető titkárságának valamennyi munkaköre
1.3. főosztályvezető, valamint a főosztályvezető helyettesítésére kijelölt főosztályvezető-helyettes vagy
osztályvezető
1.4. politikai főtanácsadó, politikai tanácsadó, miniszteri főtanácsadó, miniszteri tanácsadó
1.5. személyügyi biztonsági megbízott
1.6. védelmi és biztonsági szakterületen feladatokat ellátó kormánytisztviselői munkakör
1.7. adatvédelmi felelős
1.8. biztonsági vezető
1.9. titkos ügykezelő
1.10. belső ellenőrzési szervezeti egység valamennyi munkaköre
1.11. rendszeradminisztrátor
1.12. rendszerbiztonsági felügyelő
1.13. integritás tanácsadó
1.14. házipénztár kezelője
1.15. szakrendszeri informatikai infrastruktúra és alkalmazásmenedzsment feladatokat ellátó szervezeti egység
vezetője, valamint a koordinációs, műszaki felügyeletet, illetve az infrastruktúra működtetésével és
fejlesztésével kapcsolatos feladatokat ellátó munkakör
B)		 Központi hivatalok
1. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
1.1. főosztályvezető
1.2. főosztályvezető-helyettes
1.3. nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági megbízott
1.4. adatvédelmi felelős
1.5. integritás tanácsadó
1.6. belső ellenőr
1.7. kirendeltségvezető
2. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
2.1. adatvédelmi felelős
2.2. biztonsági vezető
2.3. titkos ügykezelő
2.4. belső ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője
2.5. rendszerbiztonsági felügyelő
2.6. integritás tanácsadó
2.7. Kiemelt Ügyek Igazgatósága valamennyi vezetője
2.8. nemzeti és az európai létfontosságú rendszerelem kijelölési eljárásában résztvevő biztonsági referens
2.9. elnöki, elnök-helyettesi titkárságvezető
2.10. országos főállatorvos által az országos élelmiszerlánc-biztonsági válságkezelési feladatok ellátására kijelölt
személy
3. Földmérési és Távérzékelési Intézet
3.1. igazgató
3.2. főigazgató titkárságvezetője
3.3. valamennyi önálló szervezeti egység vezetője
3.4. biztonsági megbízott
3.5. minősített beszerzési eljárásban résztvevő
3.6. helyi adatvédelmi megbízott
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4.

5.

C)		
1.

2.

3.7. biztonsági vezető
3.8. rendszerbiztonsági felügyelő
3.9. rendszeradminisztrátor
3.10. titkos ügykezelő
3.11. belső ellenőr
3.12. integritás tanácsadó
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
4.1. a főigazgató titkárságának valamennyi munkaköre
4.2. főosztályvezető
4.3. főosztályvezető-helyettes
4.4. belső ellenőr
4.5. rendszeradminisztrátor
4.6. integritás tanácsadó
4.7. főosztályok titkárságának valamennyi munkaköre
4.8. humánpolitikai ügyintéző
4.9. a területi szerve igazgatói titkárságának valamennyi munkaköre
4.10. a területi szerv igazgatója
4.11. a területi szerv igazgató-helyettese
Nemzeti Park Igazgatóságok
5.1. igazgató
5.2. gazdasági igazgató-helyettes
Központi államigazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szervek
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
1.1. elnök
1.2. elnök-helyettes
1.3. igazgató
1.4. belső ellenőrzési vezető
1.5. integritás tanácsadó
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
2.1. főigazgató
2.2. általános főigazgató-helyettes

A honvédelmi miniszter 2/2015. (IV. 10.) HM rendelete
a honvédelmi miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek
meghatározásáról
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet alkalmazásában foglalkoztató szervezet a Honvédelmi Minisztérium, a honvédelemért felelős miniszter
(a továbbiakban: miniszter) közvetlen irányítása alá tartozó központi hivatal, a miniszter közvetlen alárendeltségébe
tartozó szervezet és a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezete.
2. §

(1) A foglalkoztató szervezettel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban:
Nbtv.) szerinti foglalkoztatási jogviszonyban (a továbbiakban: foglalkoztatási jogviszony) álló vagy ilyen jogviszonyt
létesíteni szándékozó személyek esetében a (2) bekezdés szerinti munkakör betöltésére irányuló foglalkoztatási
jogviszony minősül az Nbtv. 74. § i) pont in), illetve io) alpontja szerinti jogviszonynak.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti jogviszonynak minősül
a)
az 1. melléklet szerinti valamennyi munkakör,
b)
a 2. melléklet szerinti munkakör, ha
ba)
az Nbtv. 74. § i) pont io) alpontja szerinti feltétel fennáll, illetve
bb)
a foglalkoztatási jogviszony betöltője a feladatellátásával összefüggésben jogellenes befolyással
vagy leplezett támadással fenyegetett.
3. §		
A foglalkoztató szervezetnél a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti jogviszonyt betöltők körét a foglalkoztató
szervezet munkaköri jegyzékében vagy állománytáblájában kell kijelölni.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
		
		

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

1. melléklet a 2/2015. (IV. 10.) HM rendelethez
A 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározása
1. Honvédelmi Minisztérium
1.1. a miniszter kabinetfőnöke, a miniszteri kabinet munkaköre,
1.2. a Honvéd Vezérkar főnöke, a helyettese és a törzsigazgató tevékenységét közvetlenül segítő szervezeti elem
munkaköre,
1.3. az állami vezetők titkárságának munkaköre,
1.4. a főosztályvezető, a főosztályvezető helyettesítésére jogosult főosztályvezető-helyettes vagy osztályvezető,
1.5. a biztonsági vezető, a biztonsági vezető helyettese és a biztonsági referens,
1.6. a rendszerbiztonsági felügyelő,
1.7. a rendszeradminisztrátor,
1.8. a titkos ügykezelő,
1.9. a politikai főtanácsadó, a politikai tanácsadó,
1.10. a miniszteri főtanácsadó és tanácsadó,
1.11. az integritás tanácsadó,
1.12. a belső adatvédelmi felelős,
1.13. a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
18. § (1) bekezdésében meghatározott védelmi igazgatási munkában részt vevő munkakör,
1.14. a minősített beszerzési eljárásban döntés-előkészítő vagy döntéshozó munkakör,
1.15. a rejtjelező tevékenységet ellátó munkakör,
1.16. az információvédelmi, a dokumentumvédelmi és az MH központi rejtjelfelügyeleti feladatokat ellátó
munkaköre,
1.17. a híradó és informatikai rendszerek fejlesztését és felügyeletét végző munkakör,
1.18. a hadműveleti és haderőtervezési feladatokat ellátó szervezeti elem munkaköre,
1.19. a védelmi tervezési rendszer keretein belül stratégiai tervek, valamint nemzeti tervek kidolgozásában részt
vevő munkakör.
2. A miniszter irányítása alá tartozó központi hivatal, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezet és
az MH katonai szervezete
2.1. a szervezet parancsnoka vagy vezetője, helyettese és törzsfőnöke,
2.2. a védett objektumok parancsnoka vagy vezetője és helyettese,
2.3. a középszintű vezető szerv törzsfőnök-helyettese,
2.4. a szervezetek belső adatvédelmi felelősei,
2.5. a biztonsági vezető, a biztonsági vezető helyettese,
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2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

2.11.
2.12.

2.13.
2.14.

az országos illetékességgel rendelkező ügyeleti szolgálat és a központi ügyelet munkaköre,
az információvédelmi, a dokumentumvédelmi és a rejtjelfelügyeleti tevékenységet ellátó, a rejtjelző,
a rejtjelző szakkiképzést végrehajtó munkakör és a futárszolgálat állománya,
a védett objektumban munkaköri jegyzék vagy állománytábla alapján folyamatos helyszíni jelenléthez kötött
feladatot ellátó munkakör,
az I. osztályú biztonsági területen feladatot végző munkakör,
a fejezet költségvetési gazdálkodásának tervezési, koordinálási és ellenőrzési feladatait végző szervezetnél
a NATO és az EU műveletek, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat költségvetésének tervezésében,
elszámoltatásában, járandóságai megállapításában, ellenőrzésében és az előbbiekben felsoroltak
informatikai támogatásában a teljes körű adatállományhoz való hozzáférési jogosultsággal rendelkező
munkakör,
az adatvédelmi felügyeleti feladatokat ellátó munkakör,
a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 5. § (4) bekezdés a)–c) pontja szerinti minősítési
jelölésű információt kezelő elektronikus rendszereket üzemeltető munkakör, valamint az MH szintű
elektronikus hitelesítés-szolgáltatás fejlesztője, programozója és operátora,
az állandó személyi védelemben részesülő állami vezetők állami légi járművel történő szállításában
közvetlenül részt vevő gépszemélyzet munkaköre,
olyan külföldi szolgálat teljesítése, amely esetében a fogadó fél személyi biztonsági tanúsítvány meglétét
igényli.

2. melléklet a 2/2015. (IV. 10.) HM rendelethez
A 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározása
1. Honvédelmi Minisztérium
1.1. a humán, a logisztikai és a kiképzési feladatokat tervező és irányító szervezeti elem munkaköre,
1.2. a védelempolitikai és nemzetközi együttműködési feladatokat ellátó szervezeti elem munkaköre,
1.3. a jogi, igazgatási és képviseleti feladatokat ellátó szervezeti elem munkaköre,
1.4. a törvényességi felügyeleti, illetve szakellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti elem munkaköre,
1.5. a kontrolling, az államháztartási belső ellenőrzési, a vagyonfelügyeleti, a gazdasági-tervezési és a szabályozási
feladatokat, valamint a közbeszerzés-felügyeleti tevékenységet ellátó szervezeti elem munkaköre,
1.6. a tervezési és koordinációs feladatokat ellátó szervezeti elem munkaköre.
2. A miniszter irányítása alá tartozó központi hivatal, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezet és
az MH katonai szervezete
2.1. az MH katonai szervezet ügyeleti szolgálatának munkaköre,
2.2. a különleges műveletben, fegyverzet-ellenőrzésben és válságkezelésben részt vevő szervezet munkaköre,
a felderítő és elektronikai hadviselési feladatokat ellátó szervezet munkaköre, valamint a készenlét
fokozásával, fenntartásával kapcsolatos feladatok minősített okmányrendszerének kidolgozásában és
naprakészen tartásában részt vevő munkakör,
2.3. a légierő, a légtérvédelem és a légtérellenőrzés feladatban részt vevő szervezet munkaköre,
2.4. a helyszínen feladatot végrehajtó, a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek
biztosításában részt vevő munkakör,
2.5. a védett objektumok szakmai irányítását, felügyeletét, támogatását, ellenőrzését végző szervezet munkaköre,
valamint a létesítmények vonatkozásában a beruházások lebonyolításában részt vevő munkakör,
2.6. a középszintű vezető szerv hadműveleti, műveleti, kiképzési, tervezési, szervezési, jogi és logisztikai
munkaköre,
2.7. a központi személyügyi nyilvántartást kezelő szervezet munkaköre,
2.8. a miniszter által átruházott jogkörben fejezetszintű államháztartási belső ellenőrzési feladatokat ellátó
szervezet fejezetszintű ellenőrzést végző munkaköre, továbbá a saját szervezet államháztartási belső
ellenőrzési feladatait ellátó munkaköre,
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2.9.
2.10.
2.11.
2.12.

2.13.
2.14.
2.15.
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a katonai hatóságok hatósági, szakhatósági, valamint légügyi szakirányítási döntést előkészítő feladatokat
ellátó munkaköre,
a honvédelmi igazgatás központi döntés-előkészítő feladatai végrehajtásában részt vevő szervezet
munkaköre,
a központi irattár és levéltár munkaköre,
a szervezetek részére kommunikáció-technikai feltételeket biztosító szervezet minősített rendezvények
informatikai, akusztikai és tolmácstechnikai biztosító állománya, valamint a minősített távközlési hálózatok és
szolgáltatások munkaköre,
a koronaőr munkakör,
a hadfelszerelés-fejlesztést, a logisztikai tervezést, -irányítást és minősített beszerzést bonyolító szervezet
munkaköre, továbbá a minősített beszerzési eljárásokban részt vevő munkakör,
az MH Altiszti Akadémia oktatási tevékenységet folytató katona állománya, továbbá a honvéd tisztjelölt,
a honvéd altiszt-jelölt és az önkéntes tartalékos.

Az igazságügyi miniszter 7/2015. (IV. 10.) IM rendelete
az igazságügyi miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek
meghatározásáról
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel
egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet alkalmazásában foglalkoztató szervezet
a)
az Igazságügyi Minisztérium,
b)
az igazságügyi miniszter által irányított, illetve felügyelt központi államigazgatási szerv és
c)
az igazságügyi miniszter által irányított vagy felügyelt, központi államigazgatási szervnek nem minősülő
költségvetési szerv.
2. §		
A foglalkoztató szervezettel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.)
szerinti foglalkoztatási jogviszonyban (a továbbiakban: foglalkoztatási jogviszony) vagy a Polgári Törvénykönyv
szerinti szerződéses jogviszonyban álló vagy ilyen jogviszonyt létesíteni szándékozó személyek esetében a 3. §-ban,
a 4. §-ban és az 1. mellékletben meghatározott
a)
munkakör betöltésére irányuló foglalkoztatási jogviszony, illetve
b)
feladat ellátására irányuló, a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony
minősül az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak.
3. §		
A foglalkoztató szervezetnél
a)
a belső ellenőr és
b)
az integritás tanácsadó
munkakör az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül.
4. §		
A foglalkoztató szervezettel foglalkoztatási jogviszonyban vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses
jogviszonyban álló személy jogviszonya az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül
a)
ha a jogviszony a foglalkoztató szervezet által meghatározott funkcionális jellegű, a foglalkoztató szervezet
közhatalmi tevékenységét nem érintő feladat ellátására irányul, és a jogviszony betöltője a feladatellátásával
összefüggésben jogellenes befolyással vagy leplezett támadással fenyegetett,
b)
ha a jogviszony betöltőjét külszolgálatra jelölik vagy helyezik ki.
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5. §		
A foglalkoztató szervezetnél a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésére jogosult kijelöli a 4. § a) pontja és
az Nbtv. 74. § i) pont io) alpontja szerinti jogviszonyt betöltők körét.
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
		
		

Dr. Trócsányi László s. k.,
igazságügyi miniszter

1. melléklet a 7/2015. (IV. 10.) IM rendelethez
A nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározása
A)		 Igazságügyi Minisztérium hivatali szervezete
1. Az Igazságügyi Minisztériumban
1.1. a minisztérium kabinetfőnöke, a miniszteri kabinet valamennyi munkaköre és a miniszteri kabinet
tevékenységéhez kapcsolódó, jogellenes befolyással vagy leplezett támadással fenyegetett feladatoknak
a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony alapján személyes közreműködőként történő ellátása
1.2. a miniszteri kabinetfőnök irányítása alá tartozó szervezeti egységeknél a miniszter és a miniszteri
kabinetfőnök személyéhez kapcsolódó feladatokat ellátó munkakör és az ilyen feladatoknak a Polgári
Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony alapján személyes közreműködőként történő ellátása
1.3. a minisztérium szóvivője és annak munkáját közvetlenül segítő munkakör, a miniszter nyilvános szereplései
előkészítéséhez kapcsolódó munkakör és az ilyen feladatoknak a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses
jogviszony alapján személyes közreműködőként történő ellátása
1.4. az állami vezetők titkárságának valamennyi munkaköre és az állami vezető titkárságának a tevékenységéhez
kapcsolódó, jogellenes befolyással vagy leplezett támadással fenyegetett feladatoknak a Polgári
Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony alapján személyes közreműködőként történő ellátása
1.5. a főosztályvezető, a főosztályvezető helyettesítésére kijelölt főosztályvezető-helyettes vagy osztályvezető
1.6. a politikai főtanácsadó, politikai tanácsadó
1.7. a biztonsági vezető
1.8. a rendszerbiztonsági felügyelő
1.9. a rendszeradminisztrátor
1.10. a titkos ügykezelő
1.11. a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
18. § (1) bekezdésében meghatározott védelmi igazgatási munkában részt vevő munkakör
1.12. a minősített beszerzési eljárásban döntés-előkészítő vagy döntéshozó munkakör
1.13. a rejtjelező tevékenységet ellátó munkakör
1.14. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban a minisztériumban kijelölt biztonsági megbízott, illetve
a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos ügyintézői, adminisztratív feladatokat ellátó munkakör
1.15. a védett állománnyal kapcsolatos ügyintézői, adminisztratív feladatokat ellátó munkakör
1.16. a minisztériumnál rendszeresített irat- és dokumentumkezelő rendszer alkalmazásgazdája
1.17. a minisztériumi küldemények szervezeti egységekhez történő elosztásával, továbbításával kapcsolatos
munkakör és az ilyen feladatoknak a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony alapján személyes
közreműködőként történő ellátása
1.18. a belső ellenőrzési egység valamennyi munkaköre és a belső ellenőri munka támogatásához kapcsolódó jogi
szakértői, tanácsadási feladatnak a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony alapján személyes
közreműködőként történő ellátása
1.19. az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős munkakör
1.20. a minősített adatot tartalmazó irat iratkezelését ellátó munkakör
1.21. a társadalmi kapcsolati feladatokat ellátó szervezeti egységnél a jogi szaktanácsadói feladatot ellátó
munkakör és az ilyen feladatoknak a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony alapján személyes
közreműködőként történő ellátása
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1.22. a parlamenti titkársági feladatot ellátó szervezeti egységnél kormánydöntés végrehajtásában közreműködő
személy munkaköre
1.23. az egyedi kegyelmi ügyekkel foglalkozó vezetői munkakör
1.24. a szakrendszeri informatikai infrastruktúra és alkalmazásmenedzsment feladatokat ellátó szervezeti
egység vezetője, valamint a koordinációs, műszaki felügyeletet, illetve az infrastruktúra működtetésével
és fejlesztésével kapcsolatos feladatokat ellátó munkakör és az ilyen feladatoknak a Polgári Törvénykönyv
szerinti szerződéses jogviszony alapján személyes közreműködőként történő ellátása
1.25. a pénzügyi, az illetmény-számfejtési, a projekt koordinációs és a fejezeti számviteli és beszámolási feladatot
ellátó szervezeti egység vezetőjének munkaköre
1.26. – a titkársági és ügykezelői munkakörök kivételével – az európai uniós és nemzetközi igazságügyi
együttműködést érintő valamennyi munkakör, valamint az e szakterülethez kapcsolódó, jogellenes
befolyással vagy leplezett támadással fenyegetett feladatoknak a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses
jogviszony alapján személyes közreműködőként történő ellátása
1.27. a közjegyzői és végrehajtói pályázatok elbírálásában és a közjegyzők és végrehajtók fegyelmi eljárásában
közreműködő vezetői és ügyintézői munkakör
B)		Kormányhivatalok
1. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál
1.1. a gazdasági vezető
1.2. a szabadalmi ügyekért, a hatósági ügyvitelért felelős szervezeti egység vezetője, az iparjogvédelmi
lajstromvezetésért felelős szervezeti egység vezetője
1.3. az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör
1.4. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági megbízotti, ügyintézői, adminisztratív
feladatokat ellátó munkakör
C)		 Központi hivatalok
1. Az Igazságügyi Hivatalnál
1.1. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági megbízotti, ügyintézői, adminisztratív
feladatokat ellátó munkakör
1.2. az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör
1.3. a végrehajtók ellenőrzésére irányuló ellenőri és a panaszügyek felügyeletére irányuló munkakör
D)		 Központi államigazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szervek
1. Az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetnél
1.1. a főigazgató és helyettesei
1.2. a gazdasági vezető
1.3. az igazgató
1.4. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági megbízotti, ügyintézői, adminisztratív
feladatokat ellátó munkakör
1.5. az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör
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A külgazdasági és külügyminiszter 1/2015. (IV. 10.) KKM rendelete
a külgazdasági és külügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső
személyek meghatározásáról
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel
egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet alkalmazásában foglalkoztató szervezet
a)
a Külgazdasági és Külügyminisztérium,
b)
a külgazdasági és külügyminiszter által irányított, illetve felügyelt központi államigazgatási szerv és
c)
a külgazdasági és külügyminiszter által irányított vagy felügyelt, központi államigazgatási szervnek nem
minősülő költségvetési szerv.
2. §		
A foglalkoztató szervezettel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.)
szerinti foglalkoztatási jogviszonyban (a továbbiakban: foglalkoztatási jogviszony) vagy a Polgári Törvénykönyv
szerinti szerződéses jogviszonyban álló vagy ilyen jogviszonyt létesíteni szándékozó személyek esetében
az 1. mellékletben meghatározott
a)
munkakör betöltésére irányuló foglalkoztatási jogviszony, illetve
b)
feladat ellátására irányuló, a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony
minősül az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak.
3. §		
A foglalkoztató szervezetnél a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésére jogosult kijelöli az Nbtv. 74. § i) pont
io) alpontja szerinti jogviszonyt betöltők körét.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
		
		

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter

1. melléklet az 1/2015. (IV. 10.) KKM rendelethez
Nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározása
A)		
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Külgazdasági és Külügyminisztérium hivatali szervezete
az I. osztályú vagy a II. osztályú biztonsági területen feladatot végző valamennyi munkakör,
külszolgálatra kijelölt, illetve külszolgálatra kihelyezett személy,
a miniszter kabinetfőnöke, a miniszteri kabinet valamennyi munkaköre,
az állami vezetők titkárságának valamennyi munkaköre,
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető,
politikai főtanácsadó, politikai tanácsadó,
miniszteri főtanácsadó és miniszteri tanácsadó,
biztonsági vezető, biztonsági referens, biztonsági felelős, biztonságtechnikai felelős,
informatikai biztonsági vezető és az informatikai szakterületet érintő valamennyi munkakör,
rejtjelfelügyelő, a rejtjelzési tevékenységet ellátó valamennyi munkakör,
titkos ügykezelő,
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
18. § (1) bekezdésében meghatározott védelmi igazgatási munkában részt vevő munkakör,
13. közbeszerzési, támogatás-koordinációs feladatokat ellátó valamennyi munkakör,
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
B)		
1.

EU Országos Központi és Helyi nyilvántartó valamennyi munkaköre,
NATO helyi nyilvántartó valamennyi munkaköre,
Nemzeti nyilvántartó valamennyi munkaköre,
minősített iratok kezelésében, továbbításában közreműködő személy,
személyügyi és képzési feladatokat ellátó valamennyi munkakör,
nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat ellátó valamennyi munkakör,
diplomáciai és konzuli futárszolgálatot ellátó munkakör,
integritás tanácsadó,
belső adatvédelmi felelős,
belső ellenőr, az ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre,
a protokoll feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre,
a sajtóval való kapcsolattartásért felelős szervezeti egység valamennyi munkaköre,
a gazdálkodási, pénzügyi és számviteli feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre,
jogi és igazgatási feladatokat ellátó valamennyi munkakör,
rendszerbiztonsági felügyelő,
rendszeradminisztrátor.
Központi hivatalok
Balassi Intézet
1.1. külföldi magyar intézet igazgató,
1.2. nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági megbízotti, ügyintézői, adminisztratív
feladatokat ellátó munkakör,
1.3. elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős munkakör.
2. Külgazdasági és Külügyi Intézet
2.1. igazgató,
2.2. elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős munkakör.
3. Nemzeti Befektetési Ügynökség
3.1. főosztályvezető és helyettese,
3.2. osztályvezető,
3.3. elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős munkakör.

A nemzetgazdasági miniszter 12/2015. (IV. 10.) NGM rendelete
a nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső
személyek meghatározásáról
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel
egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet alkalmazásában foglalkoztató szervezet
a)
a Nemzetgazdasági Minisztérium,
b)
a nemzetgazdasági miniszter által irányított, illetve felügyelt központi államigazgatási szerv, és
c)
a nemzetgazdasági miniszter által irányított vagy felügyelt, központi államigazgatási szervnek nem minősülő
költségvetési szerv.
2. §		
A foglalkoztató szervezettel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.)
szerinti foglalkoztatási jogviszonyban (a továbbiakban: foglalkoztatási jogviszony) vagy a Polgári Törvénykönyv
szerinti szerződéses jogviszonyban álló vagy ilyen jogviszonyt létesíteni szándékozó személyek esetében a 3. §-ban
és az 1. mellékletben meghatározott
a)
munkakör betöltésére irányuló foglalkoztatási jogviszony, illetve
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b)
feladat ellátására irányuló, a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony
minősül az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak.
3. §		
A foglalkoztató szervezettel foglalkoztatási jogviszonyban vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses
jogviszonyban álló személy jogviszonya az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül,
a)
ha a jogviszony a foglalkoztató szervezet által meghatározott funkcionális jellegű, a foglalkoztató szervezet
közhatalmi tevékenységét nem érintő feladat ellátására irányul, és a jogviszony betöltője a feladatellátásával
összefüggésben fokozottan ki van téve jogellenes befolyásolási szándéknak, leplezett támadásnak vagy
fenyegetésnek,
b)
ha a jogviszony betöltőjét külszolgálatra jelölik vagy helyezik ki.
4. §		
A foglalkoztató szervezetnél a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésére jogosult kijelöli a 3. § a) pontja és
az Nbtv. 74. § i) pont io) alpontja szerinti jogviszonyt betöltők körét.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
		

Varga Mihály s. k.,

		

nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 12/2015. (IV. 10.) NGM rendelethez
A nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározása
A) 		 Nemzetgazdasági Minisztérium hivatali szervezete
1. A Nemzetgazdasági Minisztériumban
1.1. a minisztérium kabinetfőnöke, a miniszteri kabinet, miniszteri titkárság, társadalmi kapcsolatokért felelős
szervezeti egység, sajtó és kommunikációs feladatokért felelős szervezeti egység, gazdasági tanácsadói
feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre,
1.2. az állami vezető kabinetjének, titkárságának valamennyi munkaköre,
1.3. a főosztályvezető, a főosztályvezető helyettesítésére kijelölt főosztályvezető-helyettes vagy osztályvezető,
1.4. a politikai főtanácsadó, politikai tanácsadó,
1.5. az integritás tanácsadó,
1.6. a biztonsági vezető,
1.7. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban a minisztériumban kijelölt biztonsági megbízott,
1.8. az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős munkakör, rendszerbiztonsági felügyelő,
1.9. a szakrendszeri informatikai infrastruktúra és alkalmazásmenedzsment feladatokat ellátó szervezeti
egység vezetője, valamint a koordinációs, műszaki felügyeletet, illetve az infrastruktúra működtetésével és
fejlesztésével kapcsolatos feladatokat ellátó munkakör,
1.10. a rendszeradminisztrátor,
1.11. a titkos ügykezelő,
1.12. a szakképzési és felnőttképzési támogatási referens és főreferens munkaköre,
1.13. a reál költségvetési fejezetek tekintetében védelemgazdasági feladatokkal foglalkozó szervezeti egység
vezetője és tárcaelőadója,
1.14. a védelmi és biztonsági szakterülettel kapcsolatos munkakör,
1.15. a nemzetközi szerződések előkészítésével foglalkozó munkakör,
1.16. a kereskedelmi és energiahatékonysági munkakör,
1.17. a stratégiai iparágak fejlesztésével kapcsolatos munkakör,
1.18. a személyügyi feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre,
1.19. a miniszteri, minisztériumi protokoll feladatokat ellátó valamennyi munkakör,
1.20. a belső ellenőrzési egység valamennyi munkaköre,
1.21. a minősített beszerzési eljárásban döntés-előkészítő vagy döntéshozó munkakör.
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B) 		 Kormányhivatal
1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál
1.1. a gazdasági vezető,
1.2. a személyi titkár, a tanácsadó, az integritás tanácsadó,
1.3. a szakfőigazgató,
1.4. a Központi Hivatal főosztályvezetője, főosztályvezető-helyettese,
1.5. a főigazgató, a főigazgató-helyettes, az igazgató, az igazgató-helyettes,
1.6. a különös hatásköri ügyekkel foglalkozó szervezeti egység valamennyi munkaköre,
1.7. a belső adatvédelmi felelősi, adatvédelmi referensi és biztonsági megbízotti feladatokat ellátók munkaköre,
a biztonsági referens és főreferens munkaköre, a biztonsági vezető, a Biztonsági Főosztály személyi
állományába tartozó jogi szakreferens,
1.8. a belső ellenőr,
1.9. a dokumentációs, a szervezetbiztonsági, a beruházási, az ellátási, a folyószámla-felügyeleti feladatot ellátó
szervezeti egység vezetője,
1.10. a Központi Hivatal közbeszerzési feladatokat ellátó szervezeti egység, a pénzmosás elleni információs iroda,
az OLAF koordinációs iroda valamennyi munkaköre,
1.11. a Központi Hivatal azon foglalkoztatottja, aki munkaköri leírása alapján kockázatkezelési módszertanok,
módszerek kidolgozásában közreműködik,
1.12. a szerencsejáték felügyeletet ellátó szervezeti egység vezetője és azon ellenőrzési szakreferense, aki
munkaköri leírása alapján a szerencsejáték felügyeleti kirendeltséget vezeti,
1.13. a Központi Hivatal rendészeti feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője és azon foglalkoztatottja, aki
munkaköri leírása alapján ügyeletesi, védelemigazgatási vagy EDR diszpécserszolgálati feladatot lát el,
1.14. az információvédelmi és folyamatszabályozási feladatokat, az adatvagyon-gazdálkodási tevékenységet ellátó
szervezeti egységek vezetője és a kiemelt informatikai fejlesztések, valamint az egyéb informatikai tárgyú
beszerzések előkészítését ellátó szervezeti egységek valamennyi munkaköre,
1.15. az információvédelmi feladatokat ellátó szervezeti egység informatikai szakreferense, aki munkaköri leírása
alapján részt vesz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal informatikai hálózataival kapcsolatos biztonsági szempontú
elemzésben, értékelésben,
1.16. a Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága, a Kiemelt Adózók Adóigazgatósága és a Kiemelt Ügyek és
Adózók Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága valamennyi vezetője, a Kiemelt Adózók Adóigazgatósága
Különös Hatásköri Igazgatóhelyettesének közvetlen munkatársai, továbbá az Általános Főosztály, illetve
a Különös Hatásköri Ellenőrzési Főosztály ellenőrzési, hatósági és adóügyi munkakörcsoportjaiból kijelölt
foglalkoztatottak, a Kiemelt Adózók Adóigazgatóságának és a Kiemelt Adó és Vám Főigazgatóságának azon
foglalkoztatottjai, akik munkaköri leírásuk alapján az Általános Főosztály különös illetékességi körébe tartozó
adózók adatait tartalmazó adatállománnyal kapcsolatba kerülnek,
1.17. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal azon kijelölt adóigazgatóságokon eljáró ügyfélszolgálati foglalkoztatottja, aki
munkaköri leírása alapján a Kiemelt Adózók Adóigazgatósága különös hatáskörébe tartozó egyes adózók
ügyeit intézik,
1.18. az informatikai feladatokat ellátó intézet alaptevékenységébe tartozó szervezeti egységek vezetői,
1.19. a rendszerbiztonsági felügyelő, a rendszeradminisztrátor,
1.20. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal országos informatikai rendszereit tervező, fejlesztő vagy országos informatikai
rendszerek által használt adatbázisokhoz hozzáféréssel rendelkező üzemeltetési, alkalmazástámogatói
feladatokat ellátó foglalkoztatott,
1.21. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal országos adatátviteli hálózatának egészét tervező és üzemeltető
foglalkoztatott,
1.22. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kockázatkezelési, illetve ellenőrzési tevékenységéhez készített specifikációhoz
és algoritmusokhoz teljes körűen hozzáférő foglalkoztatott,
1.23. a Bevetési Főigazgatóság azon foglalkoztatottja, aki munkaköri leírása alapján speciális műveleti
tevékenységet főtevékenységként végzi,
1.24. a Bűnügyi Főigazgatóság alaptevékenységébe tartozó szervezeti egységek osztályvezetői és valamennyi
foglalkoztatottja, valamint a Bűnügyi Főigazgatóságon bűnüldözési belső adatvédelmi felelősi, valamint
bűnüldözési informatikai biztonsági feladatokat ellátó foglalkoztatott,
1.25. a regionális bűnügyi igazgatóságok osztályvezetői és valamennyi foglalkoztatottja,
1.26. az Áru- és Bűnjelkezelő Hivatal hivatalvezetője és helyettesei,
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C) 		
1.

2.
3.

4.

D) 		
1.

1.27. a rejtjeltevékenységet ellátó foglalkoztatott munkaköre,
1.28. a titkos ügykezelő,
1.29. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal azon foglalkoztatottja, akinek a munkaköri feladatainak ellátásához Személyi
Biztonsági Tanúsítvány megléte szükséges.
Központi hivatal
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnál
1.1. a gazdasági vezető,
1.2. a haditechnikai és exportellenőrzési hatósági feladatot ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre,
1.3. az informatikai feladatot ellátó szervezeti egység vezetője,
1.4. a koordinációs és a humánpolitikai feladatot ellátó szervezeti egység vezetője és helyettese,
1.5. az informatikai biztonsági vezető,
1.6. az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör,
1.7. a biztonsági vezető,
1.8. a belső ellenőr,
1.9. az integritás tanácsadó,
1.10. a titkos ügykezelő.
Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságnál
2.1. valamennyi munkakör.
A Magyar Államkincstárnál
3.1. a központi szerv és a területi szerv igazgatója, igazgató-helyettese,
3.2. az irodavezető és az irodavezető-helyettes,
3.3. a főosztályvezető és a helyettesítésére kijelölt főosztályvezető-helyettes, osztályvezető,
3.4. a gazdasági vezető,
3.5. a biztonsági feladatokat ellátó munkakör,
3.6. a közbeszerzési eljárások lebonyolítását végző szervezeti egység valamennyi munkaköre,
3.7. az adatvédelmi felelős,
3.8. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi
CXXXVI. törvény 23. §-a alapján kijelölt személy és helyettese,
3.9. a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok gazdálkodásával összefüggő kincstári feladatot ellátó munkaköre,
3.10. a Magyar Államkincstár belső szabályozó eszközeiben meghatározott kritikus informatikai alkalmazások
és azokat működtető infrastruktúra kiszolgálásához és felügyeletéhez rendelt privilegizált jogosultsággal
rendelkező munkatárs, valamint az irányítási jogkörrel rendelkező vezető,
3.11. az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör,
3.12. a titkos ügykezelő,
3.13. a minősített adatkezelést végző munkatárs,
3.14. az integritás tanácsadó,
3.15. a belső ellenőr.
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalnál
4.1. a szakképzési főosztályvezető,
4.2. a képzési főosztályvezető,
4.3. a pénzügyi és számviteli osztályvezető,
4.4. az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör,
4.5. az integritás tanácsadó,
4.6. a belső ellenőr,
4.7. a titkos ügykezelő.
Központi államigazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szerv
A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságnál
1.1. a főigazgató és a főigazgató titkárságának valamennyi munkaköre,
1.2. a főigazgató-helyettes,
1.3. az igazgató,
1.4. a főosztályvezető,
1.5. az ügykezelési feladatot ellátó szervezeti egység vezetője,
1.6. a biztonsági feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője,
1.7. a gépjárművezető,
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1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
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a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat ellátó személy munkaköre,
az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör,
a központosított közbeszerzési portál adatkezelője,
a belső ellenőr,
a titkos ügykezelő.

A nemzeti fejlesztési miniszter 18/2015. (IV. 10.) NFM rendelete
a nemzeti fejlesztési miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső
személyek meghatározásáról
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel
és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörében
eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet alkalmazásában foglalkoztató szervezet
a)
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
b)
a nemzeti fejlesztési miniszter által irányított, illetve felügyelt központi államigazgatási szerv,
c)
a nemzeti fejlesztési miniszter által irányított vagy felügyelt, központi államigazgatási szervnek nem minősülő
költségvetési szerv.
2. §		
A foglalkoztató szervezettel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.)
szerinti foglalkoztatási jogviszonyban (a továbbiakban: foglalkoztatási jogviszony) vagy a Polgári Törvénykönyv
szerinti szerződéses jogviszonyban álló vagy ilyen jogviszonyt létesíteni szándékozó személyek esetében a 3. §-ban,
a 4. §-ban és az 1. mellékletben meghatározott
a)
munkakör betöltésére irányuló foglalkoztatási jogviszony, illetve
b)
feladat ellátására irányuló, a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony
minősül az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak.
3. §		
A foglalkoztató szervezetnél
a)
a belső ellenőr és az ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egységnél betöltött minden,
b)
az integritás tanácsadó,
c)
a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági megbízott,
d)
a biztonsági vezető,
e)
a rendszerbiztonsági felügyelő,
f)
a rendszeradminisztrátor,
g)
a titkos ügykezelő,
h)
a rejtjelfelügyelő és a rejtjelező, és
i)
az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős
munkakör az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül.
4. §		
A foglalkoztató szervezettel foglalkoztatási jogviszonyban vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses
jogviszonyban álló személy jogviszonya az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül
a)
ha a jogviszony a foglalkoztató szervezet által meghatározott funkcionális jellegű, a foglalkoztató szervezet
közhatalmi tevékenységét nem érintő feladat ellátására irányul, és a jogviszony betöltője a feladatellátásával
összefüggésben jogellenes befolyással vagy leplezett támadással fokozottan fenyegetett,
b)
ha a jogviszony betöltőjét külszolgálatra jelölik vagy helyezik ki.
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5. §		
A foglalkoztató szervezetnél a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésére jogosult kijelöli a 4. § a) pontja és
az Nbtv. 74. § i) pont io) alpontja szerinti jogviszonyt betöltők körét.
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
		

Dr. Seszták Miklós s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 18/2015. (IV. 10.) NFM rendelethez
A nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározása
A)		 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hivatali szervezete
1. A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál
1.1. a miniszter kabinetfőnöke, a miniszteri kabinet valamennyi munkaköre,
1.2. az állami vezetők titkárságának valamennyi munkaköre,
1.3. a főosztályvezető, a főosztályvezető helyettesítésére jogosult főosztályvezető-helyettes vagy osztályvezető,
1.4. a politikai főtanácsadó, a politikai tanácsadó,
1.5. a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
18. § (1) bekezdésében meghatározott védelmi igazgatási munkában részt vevő munkakör,
1.6. a minősített beszerzési eljárásban döntés-előkészítő vagy döntéshozó munkakör,
1.7. a közbeszerzési eljárásban, illetve annak előkészítésében résztvevő valamennyi szakfőosztályi munkakör,
1.8. az atomenergetikai feladatok ellátásával kapcsolatos valamennyi szakfőosztályi munkakör,
1.9. a belső adatvédelmi felelős,
1.10. a munkáltatói jogok gyakorlója által kijelölt egyes jogi, igazgatási, szabályozási és koordinációs feladatok
ellátásával kapcsolatos munkakör,
1.11. a biztonsági feladatok ellátásával kapcsolatos munkakör,
1.12. a nemzetközi szerződések létrehozásával járó feladatok ellátásával kapcsolatos szakfőosztályi munkakör,
1.13. a légiközlekedés-védelmi feladatok ellátásával kapcsolatos szakfőosztályi munkakör,
1.14. a víziközlekedés-védelmi feladatok ellátásával kapcsolatos szakfőosztályi munkakör,
1.15. a vagyonjogi és vagyongazdálkodási feladatok ellátásával kapcsolatos szakfőosztályi munkakör.
B)		Kormányhivatalok
1. Az Országos Atomenergia Hivatalnál
1.1. a gazdasági és a humánpolitikai területért felelős vezető,
1.2. a nukleáris anyagok központi nyilvántartásáért felelős vezető,
1.3. a radioaktív anyagok központi nyilvántartásáért felelős vezető,
1.4. a nukleáris védettséggel összefüggő hatósági feladatokért felelős vezető,
1.5. az Euratom koordinációs ügyekért felelős vezető,
1.6. a nukleáris védettségi felügyelő.
C)		 Központi hivatalok
1. A Közlekedésbiztonsági Szervezetnél
1.1. a gazdasági vezető,
1.2. a főosztályvezető és az osztályvezető,
1.3. az informatikus,
1.4. a jogtanácsos, a jogi előadó, a jogi referens munkaköre,
1.5. a légiközlekedési területen foglalkoztatott balesetvizsgáló munkaköre.
2. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál
2.1. a gazdasági vezető.
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3. A Nemzeti Közlekedési Hatóságnál
3.1. az elnöki kabinet vezetője és helyettese, az elnöki kabinetben koordinációs, titkársági feladatot ellátó
személy munkaköre,
3.2. az elnöki tanácsadó,
3.3. a főosztályvezető, az önálló osztály vezetője és a helyettesítésükre munkaköri leírása vagy a szervezeti egység
ügyrendje alapján jogosult kormánytisztviselő,
3.4. az informatikai biztonsági referens,
3.5. az ügyeletvezető és az ügyeletes,
3.6. a fejlesztési referens, az európai uniós és nemzetközi kapcsolatok referens, a nemzetközi és koordinációs
referens, a közbeszerzési referens, az állami repülésbiztonsági referens,
3.7. az ICAO, az EASA és a nemzetközi koordinátor,
3.8. a hatósági légijármű-vezető,
3.9. a SAFA felügyelő, a földi kiszolgálás felügyelő, a repülésműszaki felügyelő, a repülésbiztonsági felügyelő,
a légijármű-üzemeltetési felügyelő, a légiközlekedési zaj és környezetvédelmi felügyelő, a repülésvédelmi
felügyelő, a repülőtérfelügyelő, az állami repülőtér felügyelő, az ATM felügyelő,
3.10. a légiforgalmi főfelügyelő,
3.11. az építésügyi szakhatósági előadó,
3.12. a védelmi főtiszt,
3.13. az állami légügyi hatósági főmérnök,
3.14. az állami légiforgalmi irányító, a hatósági légiforgalmi irányító,
3.15. a navigációs főtiszt.
4. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnál
4.1. a gazdasági vezető,
4.2. a főosztályvezető,
4.3. a bányakapitány,
4.4. az informatikai és adatvédelmi feladatokat, az adattári és információs feladatokat, a humánpolitikai és
igazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője,
4.5. a belső adatvédelmi felelős,
4.6. a nemzeti létfontosságú rendszerelemek és az európai létfontosságú rendszerelemek kijelölésére és
kijelölésének visszavonására vonatkozó közigazgatási hatósági eljárásban részt vevő személy,
4.7. a közbeszerzési ügyintéző.
D)		 Központi államigazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szervek
1. A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségnél
1.1. az elnök és helyettese,
1.2. a gazdasági vezető,
1.3. a főosztályvezető,
1.4. a vezető jogtanácsos,
1.5. a számítástechnikai szoftverüzemeltető,
1.6. a minősített beszerzési eljárásban döntés-előkészítő vagy döntéshozó munkakör,
1.7. a humánpolitikai szakértő.
2. A Magyar Földtani és Geofizikai Intézetnél
2.1. az igazgató és helyettese,
2.2. a gazdasági vezető,
2.3. a főosztályvezető.
3. A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központnál
3.1. a főigazgató,
3.2. a gazdasági vezető,
3.3. a műszaki igazgató.

4796

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 49. szám

IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 166/2015. (IV. 10.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Kristó Ágnest
a 2015. április 15. napjától 2018. április 14. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2015. március 30.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01917-2/2015.

A köztársasági elnök 167/2015. (IV. 10.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – Petőné dr. Sipka
Juditot a 2015. április 15. napjától 2018. április 14. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2015. március 30.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01917-3/2015.

A köztársasági elnök 168/2015. (IV. 10.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Robotka Imrét
a 2015. április 15. napjától 2018. április 14. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2015. március 30.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01917-4/2015.
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A köztársasági elnök 169/2015. (IV. 10.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Szalay Zsuzsát
a 2015. április 15. napjától 2018. április 14. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2015. március 30.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01917-5/2015.

A köztársasági elnök 170/2015. (IV. 10.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Kálóczi Norbertet
2015. április 15. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2015. március 30.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01917-6/2015.

A köztársasági elnök 171/2015. (IV. 10.) KE határozata
altábornagy szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati
viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 36. § (4) bekezdése, 52. §-a, 53. § i) pontja, 59. § (1) bekezdés a) pontja és
(2) bekezdése alapján – a belügyminiszter javaslatára – megállapítom, hogy Dr. Bakondi György tűzoltó altábornagy
hivatásos szolgálati viszonya 2015. április 15-ei hatállyal, a törvény erejénél fogva megszűnik.
Budapest, 2015. április 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. április 7.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/02052-2/2015.
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A Kormány 1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozata
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének
megállapításáról
1. A Kormány
a)
megállapítja az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretét
az 1. melléklet szerint,
b)
elfogadja a 2. melléklet szerint az ott felsorolt projektek kiemelt projektként történő nevesítését,
c)
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy készítsen előterjesztést a Nemzeti Fejlesztési
Kormánybizottság részére további projektek kiemelt projektként történő nevesítése céljából.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. június 30.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 7. és 8. prioritásának,
valamint a 2014–2020 programozási időszak egyes országos kihatású projektjeinek részben a Versenyképes
Közép-Magyarország Operatív Program terhére történő finanszírozásának megállapításáról szóló 1089/2015. (III. 3.)
Korm. határozat 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat
a)
A:2 mezőjében az „EFOP-1.1.5” szövegrész helyébe az „EFOP-1.2.3” szöveg,
b)
A:3 mezőjében az „EFOP-1.3.2” szövegrész helyébe az „EFOP-1.9.1” szöveg,
c)
A:4 mezőjében az „EFOP-1.3.3” szövegrész helyébe az „EFOP-1.10.1” szöveg,
d)
A:7 mezőjében az „EFOP-3.2.2” szövegrész helyébe az „EFOP-3.4.2” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete
1. Az együttműködő társadalomról szóló 1. prioritás
A

1.
2.

Felhívás azonosító
jele

B
Felhívás neve

EFOP-1.1.1

Megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci
integrációjának elősegítése

C

D

E

Felhívás keretösszege

Felhívás meghirdetésének

Felhívás meghirdetésének

(Mrd Ft)

módja

tervezett ideje

8,00

kiemelt

szeptember

3.

EFOP-1.1.2

Nő az esély – romák foglalkoztatásba ágyazott képzése

2,00

standard

november

4.

EFOP-1.2.1

Védőháló a családokért

6,20

standard

október

5.

EFOP-1.2.2

Ifjúsági programok támogatása

1,00

standard

október

kiemelt

szeptember

6.

EFOP-1.2.3

Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve

3,50
[Versenyképes
Közép-Magyarország Operatív
Program (a továbbiakban:
VEKOP): 1,50]

7.

EFOP-1.3.1

Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás

3,00

kiemelt

október

8.

EFOP-1.3.2

Roma mentorhálózat fejlesztése

2,00

kiemelt

június

9.

EFOP-1.3.3

Fogvatartottak reintegrációja

5,00

kiemelt

október

10.

EFOP-1.4.1

Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása

3,00

kiemelt

szeptember

11.

EFOP-1.4.2

Integrált térségi gyermekprogramok

3,00

standard

október

12.

EFOP-1.8.1

Komplex népegészségügyi szűrések

4,60

kiemelt

november

13.

EFOP-1.9.1

Szociális intézményi férőhelykiváltási szakmai koordinációs
műhely kialakítása, a kiváltásra történő felkészítés és képzés
biztosítása

1,05
(VEKOP: 0,45)

kiemelt

szeptember

14.

EFOP-1.10.1

Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas
program

1,54
(VEKOP: 0,66)

kiemelt

november

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 49. szám

1. melléklet az 1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozathoz

4799

A

1.
2.

B

Felhívás azonosító

Felhívás neve

jele

EFOP-2.2.1

Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése

4800

2. Az infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében című 2. prioritás
C

D

E

Felhívás keretösszege

Felhívás meghirdetésének

Felhívás meghirdetésének

(Mrd Ft)

módja

tervezett ideje

9,00

kiemelt

szeptember

3. A gyarapodó tudástőkéről szóló 3. prioritás
A

1.

Felhívás azonosító
jele

B
Felhívás neve

C

D

E

Felhívás keretösszege

Felhívás meghirdetésének

Felhívás meghirdetésének

(Mrd Ft)

módja

tervezett ideje

kiemelt

július

2.

EFOP-3.1.2

Korai iskolaelhagyás csökkentése

2,80
(VEKOP: 1,20)

3.

EFOP-3.1.3

Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések
támogatása

4,20

standard

április

4.

EFOP-3.1.4

Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű
tanulóknak – útravaló ösztöndíjprogram

4,20
(VEKOP: 1,80)

kiemelt

április

5.

EFOP-3.1.5

Tehetségek Magyarországa

6,50

kiemelt

október

6.

EFOP-3.3.1

Tanoda programok támogatása

3,00

standard

szeptember

7.

EFOP-3.4.1

Roma szakkollégiumok támogatása

1,20

standard

június

kiemelt

július

EFOP-3.4.2

Campus Hungary Program – felsőoktatási mobilitás támogatása

9.

EFOP-3.6.1

Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések

20,00

standard

október

10.

EFOP-3.8.2

Szociális humán erőforrás fejlesztése fenntartótól függetlenül

11,00

kiemelt

szeptember

11.

EFOP-3.8.3

A háziorvosi alapellátás humán erőforrásának fejlesztése

3,30

kiemelt

október
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8.

7,13
(VEKOP: 2,85)

A

1.
2.

Felhívás azonosító
jele

B
Felhívás neve

C

D

Felhívás keretösszege

Felhívás meghirdetésének

(Mrd Ft)

módja

kiemelt

E
Felhívás
meghirdetésének
tervezett ideje

EFOP-4.1.1

Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések

4,95

július

3.

EFOP-4.1.2

Iskolarendszer fejlesztése iskolaközpontok kialakításával

20,00

kiemelt

november

4.

EFOP-4.1.3

Testmozgást javító infrastrukturális fejlesztések

4,20

kiemelt

szeptember
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4. Az infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében című 4. prioritás

4801

4802

2. melléklet az 1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozathoz
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program nevesített kiemelt projektjei
A

1.

Felhívás azonosító
jele

B

C

D

E

Projekt támogatása
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

legfeljebb

Szakmai elvárások

(Ft)

Roma fejlesztési programok generálása és
segítségnyújtás a romák számára.

2.

EFOP-1.3.2

Roma mentorhálózat fejlesztése

Türr István Képző és Kutató
Intézet, Országos Roma
Önkormányzat

2 000 000 000

A beavatkozás eredményeként 80 roma kiképzett
mentor áll munkába, akiknek tevékenysége nyomán
nő a különféle programokban részt vevő romák
aránya.
Roma női civil szervezetek kialakításának és
hálózatának segítése, melynek eredményeként
legalább 20 roma női szervezet kezdi meg
működését.

3.

EFOP-4.1.1

Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő

Egyes egyházi oktatási
infrastrukturális fejlesztések

Don Bosco Sportközpont,
Győri Egyházmegye, Győri
Evangélikus Egyházközség

4 200 000 000

Biztosítani kell a program egészének monitoringját,
továbbá a bevont mentorok szakmai támogatását.

4 950 000 000

A Kormány korábbi döntései alapján egyes egyházi
oktatási intézmények korszerűsítése valósul meg
a minőségi oktatás és a mindennapos testnevelés
infrastrukturális feltételeinek megteremtése
érdekében.
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4.

EFOP-3.1.4

Ösztöndíj és mentorálási
támogatás hátrányos helyzetű
tanulóknak – útravaló
ösztöndíjprogram

Legalább 9000 fő hátrányos helyzetű,
elsősorban roma tanuló vegyen részt az útravaló
ösztöndíjprogramban és részesüljön a program
szerinti mentorálásban.

4803
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A Kormány 1211/2015. (IV. 10.) Korm. határozata
a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek likviditásának biztosítása
érdekében a kedvezményezett részére nyújtható támogatási előleg összegének megemeléséről
A Kormány
1. egyetért az 1. mellékletben meghatározott konstrukciók keretében megvalósuló projektek és kiemelt projektek
esetében alkalmazott támogatási előleg összegének megemelésével,
2. hozzájárul az 1. melléklet 2. pontjában meghatározott projektek támogatási szerződésének az 1. melléklet
2. pontjában foglalt táblázat C–F oszlopa szerinti módosításához.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

4804

1. melléklet az 1211/2015. (IV. 10.) Korm. határozathoz
1. A támogatási előleg összegének megemelésével érintett konstrukciók
A

B

C

D

Pályázatok, kiemelt

1.

Konstrukció kódja

Konstrukció neve

projektek meghirdethető

Támogatási előleg

kerete

megemelt mértéke

(Ft)

2.

E
Támogatási előleg
megemelt összege
(Ft)

F
A megemelt támogatási
előlegből még kifizethető
összeg
(Ft)

Innovatív iskolák fejlesztése – 2. ütem

14 500 000 000

40%

5 800 000 000

5 800 000 000

3.

TÁMOP-3.1.19

Tartalmi-módszertani fejlesztés, valamint pedagógustovábbképzés a mindennapos testnevelés terén

1 400 000 000

50%

700 000 000

700 000 000

4.

TÁMOP-3.3.17

Iskola a természetben

600 000 000

50%

300 000 000

300 000 000

5.

TÁMOP-4.1.1.F-14.

A felsőoktatás területi társadalmi és gazdasági szerepének
fejlesztése

2 200 000 000

50%

1 100 000 000

1 100 000 000

6.

TÁMOP-4.1.2.E-15.

Sport a felsőoktatásban (képzések fejlesztése)

1 600 000 000

50%

800 000 000

800 000 000

7.

TÁMOP-4.1.2.F

Felsőfokú szakirányú és ágazati továbbképzés fejlesztése
az informatika területén

600 000 000

50%

300 000 000

300 000 000

8.

TÁMOP-4.2.1.C

Tudás-Park – A növekedési zónák tudástranszfer
tevékenységének támogatása a felsőoktatási intézmények
bevonásával

5 000 000 000

50%

2 500 000 000

2 500 000 000

9.

TÁMOP-4.2.1.D

A társadalmi innováció, valamint a társadalom- és
gazdaságtudományi kutatási hálózatok együttműködésének
erősítése

850 000 000

50%

425 000 000

425 000 000

10.

TÁMOP-4.2.2.B-14

Tudományos képzés műhelyeinek támogatása (újrahirdetés)

2 000 000 000

50%

1 000 000 000

1 000 000 000

11.

TÁMOP-4.2.2.D

Interdiszciplináris kutatói teamek felkészítése a nemzetközi
programokban való részvételre az alapkutatás és a célzott
alapkutatás területén

3 000 000 000

50%

1 500 000 000

1 500 000 000

12.

TÁMOP-4.2.6

Egészség-tudományi, egészségipari innovációs környezet
fejlesztése, szakmai hálózatosodás elősegítése

1 000 000 000

50%

500 000 000

500 000 000

13.

TÁMOP-5.2.10

Kora-gyermekkori program a megfélemlítés megelőzésére

452 000 000

50%

226 000 000

226 000 000

14.

TÁMOP-6.1.2.B

Egészséges táplálkozás elterjesztése a közétkeztetésben

500 000 000

50%

250 000 000

250 000 000

15.

TÁMOP-6.1.6

Az egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok
közvetítése a fogyasztóvédelmi intézkedések megfelelő
racionalizálásával

500 000 000

50%

250 000 000

250 000 000
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TÁMOP-3.1.4.C-14.

TÁMOP-6.1.7

Közösségek kohéziójának erősítése összhangban
az egészséges életmód elterjesztésével

17.

TÁMOP-6.2.4.B

Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást
támogató fejlesztés

18.

TÁMOP-6.2.8

Sürgősségi Akadémia

19.

Összesen

250 000 000

50%

125 000 000

125 000 000

1 315 000 000

50%

657 500 000

657 500 000

250 000 000

50%

125 000 000

125 000 000

16 558 500 000

16 558 500 000

2. A támogatási előleg összegének megemelésével érintett kiemelt projektek
A

1.

Projekt azonosító száma

B

Projekt megnevezése

C

D

Projekt támogatása

Támogatási előleg

(Ft)

megemelt mértéke

E
Támogatási előleg
megemelt összege
(Ft)

F
A megemelt támogatási
előlegből még kifizethető
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16.

összeg
(Ft)

TÁMOP-1.3.1-122012-0001

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése II.

3 000 000 000

25%

750 000 000

300 000 000

3.

TÁMOP-2.2.7.A-13/12013-0001

Út a szakmaválasztáshoz

5 991 412 000

25%

1 497 853 000

779 304 212

4.

TÁMOP-2.2.7.B-3-13/12014-0001

Modellprogram duális rendszerű szakképzési tartalmak pilot
jellegű átültetésére

1 213 000 000

25%

303 250 000

3 250 000

5.

TÁMOP-2.4.3.F-142014-0002

Komplex Térségfejlesztési Környezettudatos Munkáltatói
Program a hátrányos helyzetű, alulképzett munkaerő
tömeges foglalkoztatása érdekében

2 932 159 840

25%

733 039 960

283 039 960

6.

TÁMOP-3.1.10-112012-0001

Helyi oktatásirányítás fejlesztése

4 999 999 999

25%

1 250 000 000

374 381 099

7.

TÁMOP-3.1.12-12/12013-0001

GEOMATECH – A GeoGebra program által támogatott
korszerű, a felülvizsgált Nemzeti Alaptantervhez
illeszkedő matematikai és természettudományos digitális
tananyagfejlesztés és képzők képzése

2 300 000 000

25%

575 000 000

309 652 580

8.

TÁMOP-3.1.13-122013-0001

A testnevelés új stratégiájának és fizikai állapot új mérési
rendszerének kialakítása és az önkéntes részvétel ösztönzése
a komplex iskolai testmozgásprogramok szervezésében

2 800 000 000

25%

700 000 000

198 576 736

9.

TÁMOP-3.1.15-142014-0001

Köznevelési reformok operatív megvalósítása

4 090 000 000

25%

1 022 500 000

722 500 000

10.

TÁMOP-3.1.2-B-132013-0001

A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-,
és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése

5 631 511 532

25%

1 407 877 883

1 107 877 883
4805

2.

Pedagógusképzés támogatása

11 247 000 000

25%

2 811 750 000

314 750 000

12.

TÁMOP-3.1.8-09/12010-0004

Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban

3 546 000 000

25%

886 500 000

158 320 000

13.

TÁMOP-3.3.12-122013-0001

„Ifjúság.hu” a sikeres nemzedékért – Átfogó ifjúsági
szolgáltatásfejlesztés a közoktatásban tanuló diákok
esélyegyenlőségének növelése érdekében

3 000 000 000

25%

750 000 000

450 000 000

14.

TÁMOP-3.3.13-13/12013-0001

Eötvös József Program – Pedagógiai-szakmai szolgáltató
intézet fejlesztése és Projektháló

4 921 000 000

25%

1 230 250 000

930 250 000

15.

TÁMOP-3.4.2.B-122012-0001

Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja
(Szakszolgálatok fejlesztése)

2 300 000 000

25%

575 000 000

275 000 000

16.

TÁMOP-3.4.5-122012-0001

Tehetséghidak Program

3 156 729 658

25%

789 182 415

300 000 001

17.

TÁMOP-5.2.8-12/12013-0001

Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása

1 628 800 000

25%

407 200 000

139 250 000

18.

TÁMOP-5.6.3-12/12012-0001

A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és
munkaerő-piaci reintegrációja és az intenzív utógondozás
modellje.

2 985 000 000

25%

746 250 000

75 000 000

19.

TÁMOP-6.1.2.A-14/12014-0001

Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó
egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása
az általános iskolákban, valamint szabadidős közösségi
mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési
alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők
bevonásával

3 590 000 000

25%

897 500 000

466 181 200

20.

TÁMOP-6.1.3/B-12/12013-0001

Népegészségügyi kommunikáció fejlesztése

1 845 930 594

25%

461 482 649

231 520 436

21.

TÁMOP-6.1.4/12/12012-0001

Koragyermekkori (0–7 év) program

4 000 000 000

25%

1 000 000 000

700 000 000

22.

Összesen

18 794 635 907

8 118 854 107
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A Kormány 1212/2015. (IV. 10.) Korm. határozata
a Pesti Magyar Színház szakmai működése és épületeinek felújítása érdekében a rendkívüli kormányzati
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva, a Pesti Magyar Színház szakmai működése és épületeinek felújítása érdekében 200,0 millió forint egyszeri
átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel
a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 12. Művészeti intézmények cím javára, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2016. június 30.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1212/2015. (IV. 10.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2015.

Államháztartási
egyedi azonosító
218605

297102

Fejezet
szám

XX.

XI.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

12

K1
K2
K3
K6

32

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Művészeti intézmények

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások

Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Államháztartási
egyedi azonosító

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Egyéb működési célú kiadások

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

34,2
6,0
59,7
100,1
-200,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Fejezet
szám

Millió forintban, egy tizedessel

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat
neve

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási
egyedi azonosító
218605

Fejezet
szám

XX.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

12

T Á M O GAT Á S
Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Művészeti intézmények

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

200,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezet
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb:
azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Összesen

I.n.év
200,0

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

200,0
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A Nemzeti Választási Bizottság 61/2015. (IV. 10.) NVB határozata
A Nemzeti Választási Bizottság Vajda Zoltán Tamás magánszemély (a továbbiakban: Szervező) által benyújtott
országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozza a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság az
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a nyilvános vagyonnyilatkozat tételére kötelezett személyekkel közös háztartásban élő
hozzátartozók vagyonnyilatkozata is nyilvános legyen?”
kérdést hitelesíti.
A határozat ellen annak a választások hivatalos honlapján való közzétételét követő 15 napon belül az ügyben
érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy
elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti
Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf. 547, e-mail: nvb@nvi.hu).
A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2015. április 23-án 16.00 óráig
megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén
a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus
dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani.
A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsgabizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági
eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás
I.		
A népszavazási kezdeményezés Szervezője 2015. március 13-án személyesen összesen 24 támogató választópolgár
adatait és aláírását tartalmazó aláírásgyűjtő ívet nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz a népszavazás
kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi
CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 3. § (1) bekezdése szerinti hitelesítés céljából. A benyújtott támogató
aláírások megfeleltek az Nsztv. 4. § (1) bekezdésében foglaltaknak.
A Szervező az Nsztv. 4. § (2) bekezdésében rögzített előzetes feltétel meglétének igazolására az aláírásgyűjtő
ívek mellé csatolta a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság)
NAIH-83037/2015. számú, 2015. március 10-én kelt határozatát, melyben a Hatóság Vajda Zoltánt az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 68. § (6) bekezdésében foglaltak
szerint, mint adatkezelőt nyilvántartásba vette.
A Nemzeti Választási Iroda elnöke az Nsztv. 10. §-ában rögzített hatáskörében eljárva a kérdés benyújtásától
számított 5 napon belül elvégezte a kezdeményezés előzetes formai és tartalmi vizsgálatát, és mivel az a jogszabályi
követelményeknek megfelelt, azt a Nemzeti Választási Bizottság elé terjesztette.
II.		
Az Nsztv. 11. §-a szerint a Nemzeti Választási Bizottság a kérdést akkor hitelesíti, ha az az Alaptörvényben, valamint
az e törvényben a kérdéssel szemben támasztott követelményeknek megfelel. A Szervező által benyújtott kérdés
csak abban az esetben hitelesítő, ha az aláírásgyűjtő ív is megfelel a jogszabályban foglalt előírásoknak.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kérdés az Alaptörvényben, valamint az Nsztv.-ben
megfogalmazott követelményeknek megfelel.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a népszavazási kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ív is
megfelel a jogszabályban foglalt előírásoknak.
Mindezekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság az Nsztv. 11. §-ában fogalt hatáskörében eljárva
a magánszemély Szervező által benyújtott országos népszavazási kezdeményezésére irányuló kérdést hitelesíti.
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III.		
A határozat az Nsztv. 3. §-án és 11. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Nsztv. 29. §-ának (1) bekezdésén és
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 223–225. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi
XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
Budapest, 2015. április 8.
		
		

Prof. Dr. Patyi András s. k.,
a Nemzeti Választási Bizottság elnöke

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

