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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 12/2018. (VI. 7.) BM rendelete
az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikai rendszerről, az adatgyűjtés és -feldolgozás 
részletes szabályairól

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866.  § (3)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 20.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika (a továbbiakban: ENyÜBS) egységes elvek szerint 
gyűjti – ideértve az adatfelvétel tervezését, végrehajtását – a büntetőeljárások, a büntetőeljárások alapjául szolgáló 
cselekmények, az elkövetők és a sértettek (a továbbiakban: megfigyelési egységek) statisztikai adatait.

 (2) Az adatgyűjtés két, egymástól tartalmilag elkülönülő alrendszere a kezdeményezett büntetőeljárásokra vonatkozó 
adatgyűjtés, valamint a  nyomozó hatóság és az  ügyészség által büntetőeljárás során meghatározott módon 
befejezett, valamennyi megfigyelési egységre vonatkozó adatgyűjtés.

 (3) Az  adatgyűjtéshez – ha az  ENyÜBS adatgyűjtési elveinek és a  megfigyelési egységenként gyűjtött adatköröknek 
megfelelnek – erre irányuló önkéntes döntés alapján további szervezetek is csatlakozhatnak.

2. §  E rendelet alkalmazásában
1. adatfeldolgozás: elemi szinten ellenőrzött, javított statisztikai adatokból közzétételre alkalmas adatok 

előállítása matematikai-statisztikai módszerrel,
2. adatfeldolgozó rendszer: a  rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztériumban az  adatgazdák 

által meghatározott egységes módszertan szerint működő, az  adatok feldolgozására szolgáló informatikai 
megoldás,

3. adatfelvételi rendszer: a statisztikai adatok felvételét támogató informatikai alkalmazás,
4. adatgazda: a rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztérium és a Legfőbb Ügyészég,
5. nyomozó hatóság: a büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározott nyomozó hatóság,
6. statisztikai feladatot ellátó személy: a  nyomozó hatóság és az  ügyészség azon bűnügyi statisztikusa, 

illetve információs munkatársa, továbbá a  rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak 
az adatfeldolgozó rendszer működtetésében közreműködő azon dolgozója, aki a bűnügyi statisztikai adatot 
az adatfelvételi rendszerben, illetve az adatfeldolgozó rendszerben kezeli,

7. ügyviteli rendszer: a statisztikai adatrögzítésben közreműködő szervek által adminisztratív céllal működtetett 
informatikai alkalmazások, amelyekben rögzítésre kerülnek a büntetőeljárás során keletkezett adatok.

3. § (1) Az adatfelvételi rendszer és az  adatfeldolgozó rendszer tervezése során a  használt fogalmakat, mutatókat, 
nomenklatúrákat, valamint a  statisztikai adatok ellenőrzésének, javításának szabályait az  adatgazdák közösen 
határozzák meg.

 (2) Az e  rendelet szerinti statisztikai adatrögzítésben közreműködő szervek az  ügyviteli rendszer kialakítása során 
a statisztikai igényeket is figyelembe veszik.

4. § (1) Az ügyviteli rendszerben rögzített adat az adatfelvételi rendszerben statisztikai célra felhasználható.
 (2) Az adatfelvételi rendszerben az ügyviteli rendszerben rögzített adatok átvétele mellett további statisztikai adatok is 

rögzíthetők.
 (3) Az  adatfelvételi rendszerben tárolt adatokhoz – a  (4)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  nyomozó hatóság eljáró 

tagja és parancsnoka, illetve a felügyeleti vagy irányítási jogkörben eljáró ügyész és felettese, valamint a nyomozó 
hatóságnál, illetve az ügyészségnél statisztikai feladatokat ellátó személyek férhetnek hozzá.

 (4) Az adatfelvételi rendszerben tárolt, az ügyészségi nyomozásban keletkezett adatokhoz kizárólag az eljáró ügyész és 
felettese, valamint a Legfőbb Ügyészségen statisztikai feladatokat ellátó személyek férhetnek hozzá.
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5. § (1) A nyomozó hatóságnál, illetve az ügyészségnél statisztikai feladatot ellátó személy felel a statisztikai adatok logikai 
ellenőrzésének elvégzéséért. E  feladatkörében az  adatfelvételi rendszerben rögzített adathoz kizárólag statisztikai 
célból férhet hozzá.

 (2) A  nyomozó hatóságnál, illetve az  ügyészségnél statisztikai feladatot ellátó személy az  adatfelvételi rendszerben 
előre meghatározott szempontok szerint ellenőrzi a statisztikai adatok logikai összefüggéseit. Az egyedi statisztikai 
adatok hibájának észlelése esetén a  nyomozó hatóságnál, illetve az  ügyészségnél statisztikai feladatot ellátó 
személy felhívja a hibás statisztikai adatokat az adatfelvételi rendszerben rögzítő személy figyelmét ennek tényére, 
ezzel egyidejűleg – az adatvédelmi szabályok megtartása mellett – jelzi a hibát az ügyviteli rendszer felé.

 (3) A statisztikai adatot az adatfelvételi rendszerben rögzítő a hibát jelző, a nyomozó hatóságnál, illetve az ügyészségnél 
statisztikai feladatot ellátó személy (2)  bekezdés szerinti felhívása alapján a  hibás adatot felülvizsgálja, indokolt 
esetben intézkedik az  adatjavítás végrehajtásáról, és a  hibát jelző, a  nyomozó hatóságnál, illetve az  ügyészségnél 
statisztikai feladatot ellátó személy részére visszajelzést küld.

6. §  A nyomozó hatóságnál, illetve az  ügyészségnél statisztikai feladatot ellátó személy az  5.  §-ban foglalt ellenőrzést 
követően az egyazon büntetőeljáráshoz tartozó statisztikai adatfelvételt időállapot szerint véglegesíti.

7. §  A nyomozó hatóság, illetve az  ügyészség által befejezett büntetőeljárások 6.  § szerinti véglegesítését követően 
az  adatfelvételi rendszer működtetését végző szervezet – a  munkaszüneti napok függvényében – a  tárgyhó 
utolsó munkanapjának végén vagy a  következő hónap első munkanapjának kezdetén az  előző lezárás óta 
az adatfelvételi rendszerben keletkezett statisztikai adatokat időállapot szerint lezárja, archiválja, és azokat beküldi 
az adatfeldolgozó rendszerbe.

8. § (1) A rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztérium az adatfeldolgozó rendszerben a 7. § szerint megjelent 
teljes statisztikai adatállományt feldolgozza, majd további adatfeldolgozás és felhasználás céljából legkésőbb 
minden hónap ötödik napját követő első munkanapon átadja a Legfőbb Ügyészségnek.

 (2) A  rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztérium a  bűnügyi statisztikai adatállományok (1)  bekezdés 
szerinti átadását elektronikus formában, dokumentált adatátadással teljesíti oly módon, hogy az  átadott 
adatállomány tartalmazza a  tárgyévben addig lezárt hónapjainak adatállományát is. A  januárban megküldött 
adatállomány tartalmazza az azt megelőző év teljes adatállományát.

9. §  Az adatfeldolgozó rendszerbe a  7.  § szerint beküldött és lezárt statisztikai adatok esetében adatjavításra a  3.  § 
(1) bekezdése szerint meghatározottak szerint, évente négyszer van lehetőség.

10. §  Ez a rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba.

11. § (1) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő büntetőeljárások tekintetében is alkalmazni kell.
 (2) Azokban az  eljárásokban, amelyekben a  bűnügyi statisztikai adat rögzítésére okot adó eljárási döntés 

meghozatalára a  büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény alapján került sor, és az  adatrögzítés 2018. június 
30-ig nem történt meg, az adatrögzítésre e rendelet szabályait kell alkalmazni.

12. §  Hatályát veszti az  egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikáról szóló 12/2011. (III. 30.)  
BM rendelet.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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A belügyminiszter 13/2018. (VI. 7.) BM rendelete
a titkos információgyűjtés bírói engedélyhez kötött eszközei kérelmezésével és az alkalmazás 
végrehajtásával kapcsolatos szabályokról

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101.  § (1)  bekezdés h)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 20.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendőrség titkos információgyűjtés folytatására feljogosított szerve vezetőjének titkos 
információgyűjtéssel összefüggő egyes feladat- és hatáskörei

1. §  A  rendőrség titkos információgyűjtés folytatására feljogosított szervének vezetője a  bírói engedélyhez kötött eszköz 
alkalmazását törvényben meghatározott feladataik teljesítése érdekében – a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 
(a továbbiakban: Rtv.) 64. §-ában meghatározott célból – az e rendeletben foglaltak szerint kérelmezheti.

2. §  A rendőrség titkos információgyűjtés folytatására feljogosított szervének vezetője
a) a rendelkezésre álló adatok alapján dönt a bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazásának szükségességéről,
b) gondoskodik a  bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazását engedélyező végzés (a  továbbiakban: 

engedélyező végzés) papír alapon történő megőrzéséről és digitalizálásáról,
c) megkeresi a  bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazásának végrehajtására jogosult szervet a  végrehajtás 

iránt, ha a  bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazását nem maga a  titkos információgyűjtés folytatására 
feljogosított szerv hajtja végre,

d) biztosítja a  bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazása során megszerzett adatok bizalmasságának 
megőrzéséhez szükséges feltételeket, és gondoskodik a törlésről.

2. A bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazásának engedélyezése iránti kérelem

3. §  Az  Rtv. 74.  § (1)  bekezdése szerinti kérelmet a  bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazásának tervezett kezdő 
időpontja előtt legalább 5 nappal kell előterjeszteni.

3. A bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazásának sürgősségi elrendelése

4. §  Az  Rtv. 75/A.  § (1)  bekezdése szerinti esetben a  titkos információgyűjtés folytatására feljogosított szerv vezetője 
az  elrendelést követően haladéktalanul megteszi a  szükséges intézkedéseket a  bírói engedélyhez kötött eszköz 
alkalmazásának végrehajtása iránt.

4. Az engedélyezett bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazásának végrehajtása

5. § (1) Az  engedélyezett bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazása érdekében a  titkos információgyűjtés folytatására 
feljogosított szerv vezetője – a (2)–(4) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel – dönt arról, hogy az engedélyezett 
bírói engedélyhez kötött eszköz
a) alkalmazását az általa vezetett, titkos információgyűjtés folytatására feljogosított szerv hajtja végre,
b) alkalmazásának végrehajtása érdekében a  titkos információgyűjtés végrehajtásában való közreműködésre 

kijelölt rendőri szerv (a továbbiakban: közreműködő szerv) bevonása szükséges, vagy
c) alkalmazásának végrehajtásához a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény által ilyen szolgáltatások 

végzésére kijelölt nemzetbiztonsági szolgálatot (a továbbiakban: nemzetbiztonsági szolgálat) veszi igénybe.
 (2) Az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetben a végrehajtás további részleteinek meghatározása érdekében a titkos 

információgyűjtés folytatására feljogosított szerv és a  közreműködő szerv, illetve a  nemzetbiztonsági szolgálat 
– az engedélyező végzésben meghatározott keretek között – egyeztetéseket folytat.

 (3) A  titkos információgyűjtés folytatására feljogosított szerv vezetője kizárólag a nemzetbiztonsági szolgálatot keresi 
meg a végrehajtás érdekében
a) küldemény titkos megismerése,
b) lehallgatás,
c) információs rendszer titkos megfigyelése
alkalmazása esetén.
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 (4) A titkos információgyűjtés folytatására feljogosított szerv vezetője – az Rtv. 64. § h) pontja szerinti célból folytatott 
titkos információgyűjtés kivételével – a hely titkos megfigyelésének végrehajtása és a titkos kutatás végrehajtásához 
szükséges technikai támogatás biztosítása érdekében, elsősorban a nemzetbiztonsági szolgálatot keresi meg.

6. §  A  titkos információgyűjtés folytatására feljogosított szerv a  bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazásának 
végrehajtása érdekében a nemzetbiztonsági szolgálattal együttműködési megállapodást köt, amely tartalmazza
a) a nemzetbiztonsági szolgálat által biztosított technikai eszközök (a  továbbiakban: technikai eszköz) 

felhasználásának rendjét,
b) a biztosítandó technikai eszköz korlátozott rendelkezésre állása esetére irányadó eljárás rendjét,
c) mellékletként a  bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazásának végrehajtása iránti megkeresések 

aláírásának rendjét.

7. § (1) Ha a bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazását a titkos információgyűjtés folytatására feljogosított szerv maga 
hajtja végre, a  titkos információgyűjtés folytatására feljogosított szerv vezetője gondoskodik a  bírói engedélyhez 
kötött eszköz alkalmazásának végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról.

 (2) A  titkos információgyűjtés folytatására feljogosított szerv vezetője a  bírói engedélyhez kötött eszköz 
alkalmazásának végrehajtása érdekében alkalmazási tervet készít
a) titkos kutatás esetén,
b) abban az esetben, ha az alkalmazás jellege ezt indokolttá teszi, így különösen, ha a végrehajtás külső szerv 

vagy személy bevonásával, külső helyszínre történő behatolással jár, vagy
c) ha az ügyészség szükségesnek tartja.

 (3) A bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazási terve tartalmazza
a) a bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazásának indokait, célját,
b) az eredményes végrehajtáshoz szükséges adatokat, a végrehajtás ütemezését,
c) a végrehajtás technikai eszköz útján történő rögzítésének szükségességét,
d) a lelepleződés esetén teendő intézkedéseket,
e) a beavatkozás eseteinek meghatározását,
f ) az alkalmazás előrelátható költségeit.

 (4) Több bírói engedélyhez kötött eszköz egyidejű vagy összehangolt alkalmazása esetén egy alkalmazási terv is 
készíthető.

8. § (1) Ha a bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazásának végrehajtásához a közreműködő szerv bevonása szükséges, 
a  titkos információgyűjtés folytatására feljogosított szerv vezetője – a  9.  § (4)  bekezdése szerinti tartalommal, 
az  engedélyező végzés másolati példányának egyidejű csatolásával – megkeresi a  közreműködő szervet 
(a továbbiakban: megkeresés).

 (2) A  megkeresést két példányban kell elkészíteni, amelyekből az  egyik példány a  titkos információgyűjtés 
iratanyagának részét képezi, a  másik példányt a  titkos információgyűjtésre feljogosított szerv vezetője megküldi 
a közreműködő szerv részére.

9. § (1) Ha a  titkos információgyűjtés folytatására feljogosított szerv a  bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazásának 
végrehajtásához a  nemzetbiztonsági szolgálatot veszi igénybe, az  igénybevétel iránt a  megkeresését 
(a továbbiakban: szolgálati jegy) – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az engedélyező végzés elektronikus másolati 
példányának egyidejű csatolásával elektronikus úton terjeszti elő.

 (2) A  titkos információgyűjtés folytatására feljogosított szerv vezetője a  szolgálati jegyet az  engedélyező végzés 
másolati példányának egyidejű csatolásával papír alapon küldi meg, ha a szolgálati jegy elektronikus úton történő 
megküldése
a) elháríthatatlan műszaki akadályba ütközik, vagy
b) a minősítés szintje miatt nem lehetséges.

 (3) A  (2)  bekezdés a)  pontja szerinti akadály elhárulását követően a  szolgálati jegyet az  (1)  bekezdés szerinti 
elektronikus úton haladéktalanul meg kell küldeni.

 (4) A szolgálati jegy tartalmazza
a) az eszköz alkalmazásának célját,
b) a rendelkezésre álló, az alkalmazással érintett személy azonosítására szolgáló adatokat,
c) az esemény leírását,



3992 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 80. szám 

d) a végrehajtáshoz szükséges, azonosításra alkalmas egyéb adatokat,
e) a végrehajtás tervezett kezdő és befejező időpontját a nap és az óra megjelölésével,
f ) a titkos információgyűjtés folytatására feljogosított szerv kapcsolattartójának nevét, elérhetőségét.

5. Az engedélyezett bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazásának megszüntetése

10. § (1) A  titkos információgyűjtés folytatására feljogosított szerv vezetője a  bírói engedélyhez kötött eszköz 
alkalmazásának megszüntetéséről az engedélyező bíróságot – a (2) bekezdés szerinti tartalommal – tájékoztatja.

 (2) A tájékoztatás tartalmazza
a) az engedélyező végzés iktatószámát,
b) a megszüntetéssel érintett, bírói engedélyhez kötött eszköz Rtv. szerinti megjelölését,
c) az engedélyezett eszköz alkalmazása megszüntetésének okát és jogalapját, valamint
d) a bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazásának befejező időpontját hónapban, napban és órában 

meghatározva.

11. § (1) A  bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazásának megszüntetését követően a  titkos információgyűjtést folytató 
szerv vezetője megvizsgálja, hogy az engedélyben szereplő személy – az Rtv. 75/D. § (5) bekezdésére figyelemmel – 
az alkalmazás tényéről tájékoztatható-e, ennek érdekében szükség esetén megkeresi az alkalmazás végrehajtásával 
érintett szerveket, és álláspontjuk ismeretében dönt a tájékoztatásról.

 (2) Az  engedélyben szereplő személy tájékoztatása esetén a  tájékoztatás kizárólag az  alkalmazott, bírói engedélyhez 
kötött eszköz Rtv. szerinti megnevezését és az érintettel szembeni alkalmazásának tényét tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

12. §  Ez a rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba.

13. §  Hatályát veszti a különleges eszközök és módszerek engedélyezéséről és igénybevételéről szóló 26/1999. (VIII. 13.) 
BM rendelet.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

A belügyminiszter 14/2018. (VI. 7.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél  
a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló  
30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341.  § 
(1)  bekezdés 2.  pont b)  alpontjában, valamint 21.  pont b)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 2., 8., 19. és 20.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról 
és a  betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 7.  melléklete az  1.  melléklet 
szerint módosul.

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

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet a 14/2018. (VI. 7.) BM rendelethez

 1. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról 
és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 7. melléklet I. alcím 1. pontja 
helyébe a következő pont lép:
„1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A B C D E

1.
vezetői kategória besorolási kategória szolgálati beosztás 

hivatásos pótlék mértéke (%)

2. alapfeladat nem alapfeladat

3. kiemelt vezető központi szerv vezetője közbiztonsági főigazgató 150 150

4. középvezető szakirányító 1 sajtófőnök 150 150

5. középvezető szakirányító 2 főosztályvezető 150 150

6. középvezető szakirányító 2 titkárságvezető 150 150

7. középvezető főosztályvezető 1 főtanácsadó 150 150

8. beosztott vezető főosztályvezető-helyettes 1 főosztályvezető-helyettes 150 150

9. beosztott vezető főosztályvezető-helyettes 2 osztályvezető 150 150

10. beosztott vezető osztályvezető 1 tanácsadó 150 150

11. beosztott vezető osztályvezető 1 sajtószóvivő 150 150
”

A belügyminiszter 15/2018. (VI. 7.) BM rendelete
a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott érintett Védelmi Program keretében biztosított védelmének 
részletes szabályairól

A büntetőeljárásban részt vevők, az  igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló 2001.  évi LXXXV.  törvény 
40.  § (2)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm.  rendelet 40.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi 
miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Hatály

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a büntetés-végrehajtási intézetben (a továbbiakban: bv. intézet) fogva tartott
a) fenyegetett helyzetben lévő személyre, valamint
b) Védelmi Program hatálya alatt álló személyre
(a továbbiakban együtt: védett fogvatartott).

 (2) A  védett fogvatartott fogva tartására a  szabadságvesztés, az  elzárás, az  előzetes letartóztatás és a  rendbírság 
helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet (a továbbiakban: R.) 
szabályait az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. A befogadás

2. § (1) A védett fogvatartottat az elhelyezésére szolgáló bv. intézet a Tanúvédelmi Szolgálattal (a továbbiakban: Szolgálat) 
előzetesen egyeztetett időpontban, a Szolgálat közreműködésével fogadja be.

 (2) A befogadás során a bv. intézet
a) a befogadás alapjául szolgáló iratokat, továbbá a  büntetőeljárásban részt vevők, az  igazságszolgáltatást 

segítők Védelmi Programjáról szóló 2001.  évi LXXXV.  törvény (a  továbbiakban: Tvdtv.) 16.  § (1)  bekezdés 
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c)  pontja szerinti különleges óvintézkedés alkalmazása esetén az  adatzárlat elrendelésére vonatkozó iratot 
a Szolgálattól veszi át,

b) a befogadással kapcsolatos értesítési kötelezettségeit a Szolgálat útján teljesíti.
 (3) Védett fogvatartott befogadásakor a  büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési 

elzárás végrehajtásáról szóló 2013.  évi CCXL.  törvény (a  továbbiakban: Bv.  tv.) 95.  § (3)  bekezdésében és 96.  § 
(1) bekezdésében meghatározott feladatokat a bv. intézet parancsnoka által kijelölt személy látja el.

3. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és az Országos Rendőr-főkapitányság 
együttműködése

3. §  A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága az Országos Rendőr-főkapitánysággal a Tvdtv. alapján megkötött 
együttműködési megállapodásban meghatározottak szerint
a) a védett fogvatartott elhelyezésére alkalmas biztonsági zárkát vagy biztonsági részleget (a  továbbiakban 

együtt: kijelölt részleg) tart fenn a kijelölt bv. intézetben,
b) biztosítja a kijelölt részleg biztonságtechnikai eszközökkel történő ellenőrzését,
c) gondoskodik arról, hogy a  védett fogvatartott jogait megfelelő módon gyakorolhassa, kötelezettségeit 

teljesíthesse.

4. A bv. intézet és a Szolgálat együttműködése

4. § (1) A  Szolgálat a  Védelmi Program előkészítése és végrehajtása során együttműködik a  fogvatartást foganatosító 
bv.  intézettel, ennek során kölcsönösen tájékoztatják egymást a  Védelmi Program végrehajtása szempontjából 
jelentős körülményekről.

 (2) A  bv. intézet a  Szolgálat ilyen irányú igénye esetén biztosítja a  Szolgálat részvételét a  védett fogvatartott 
kockázatértékelő vizsgálata során.

5. §  A bv. intézet 24 órán belül tájékoztatja a Szolgálatot a Tvdtv. 17. § (1) bekezdése szerint megküldött megkeresésben 
foglaltak végrehajtásának megkezdéséről. A  megkeresés teljesítéséről a  felek szükség szerint további 
egyeztetéseket folytatnak.

6. § (1) A bv. intézet
a) a Szolgálattal előre egyeztetett módon hajt végre minden olyan intézkedést, amelynek keretében a  védett 

fogvatartott a  bv. intézetet tervezhető módon átmenetileg elhagyja, így különösen a  védett fogvatartott 
előállítását, más bv. intézetbe, javítóintézetbe vagy rendőrségi fogdába történő átszállítását,

b) a végrehajtással egyidejűleg vagy azt követően haladéktalanul értesíti a  Szolgálatot, ha a  végrehajtás 
tárgyában előzetes egyeztetés nem volt lehetséges, így különösen, ha a védett fogva tartott a bv. intézetet 
gyógykezelés céljából hagyja el,

c) a fenyegetettség jellegét, súlyát is figyelembe véve gondoskodik a  védett fogvatartott biztonságáról, 
ha a védett fogvatartott a bv. intézetet őrzés mellett hagyja el,

d) különösen indokolt esetben gondoskodik a védett fogvatartott páncélozott járműben történő szállításáról,
e) biztosítja a  Szolgálat számára a  közreműködést a  védett fogvatartottat érintő intézkedések foganatosítása 

során.
 (2) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben a  bv. intézet a  végrehajtás során a  Védelmi Program érdekeire 

figyelemmel, fokozott körültekintéssel jár el.
 (3) A bv. intézet – haladéktalanul, de legkésőbb a szabadulás várható időpontját tizenöt nappal megelőzően – értesíti 

a Szolgálatot, ha a védett fogvatartott a bv. intézetből szabadul.
 (4) A  bv. intézet a  védett fogvatartottal kapcsolatos, az  R. 85.  §-a szerinti egyeztetést a  Szolgálat bevonásával hajtja 

végre.

7. §  A  más bűncselekmény miatt elítélt védett fogvatartottnak a  Büntető Törvénykönyvről szóló 1978.  évi IV.  törvény 
282/A.  § (6)  bekezdése vagy a  Büntető Törvénykönyvről szóló 2012.  évi C.  törvény 180.  § (1)  bekezdése szerint 
benyújtott írásbeli kérelmére a  kábítószer-függőséget gyógyító kezelést a  bv. intézet biztosítja. A  kezelés 
megkezdéséről és befejezéséről a bv. intézet – a Szolgálaton keresztül – értesíti azt a bíróságot, ügyészséget, amely 
előtt a büntetőeljárás folyamatban van.
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8. §  A  bv. intézet haladéktalanul tájékoztatja a  Szolgálatot a  védett fogvatartottal kapcsolatos, a  Védelmi Program 
végrehajtását érintő kérelemről, beadványról, indítványról.

9. §  A Bv. tv. 207. § (1) bekezdésében, 214. és 215. §-ában, az R. 141. §-ában, 149. §-ában, valamint a szabadságvesztés és 
az elzárás kezdő és utolsó napjának megállapításáról szóló 9/2014. (XII. 12.) IM rendelet 26. §-ában meghatározott 
értesítési kötelezettséget a bv. intézet védett fogvatartott vonatkozásában a Szolgálaton keresztül teljesíti.

10. §  Ha a  védett fogvatartott érdekében a  Szolgálat a  Tvdtv. 16.  § (1)  bekezdés e) és f )  pontjában meghatározott 
különleges óvintézkedést alkalmazza, akkor
a) a védett fogvatartottat másik bv. intézetbe kell átszállítani, és
b) a befogadást meg kell ismételni.

11. §  A bv. intézet a Szolgálat különleges óvintézkedések módosításáról vagy megszüntetéséről szóló értesítése alapján 
szükséges intézkedéseket haladéktalanul megteszi, és arról értesíti a Szolgálatot.

5. A fogvatartott fenyegetettségére utaló körülmény esetén a bv. intézetet terhelő kötelezettségek

12. §  Ha a bv. intézet parancsnoka a  fogvatartott – Tvdtv. 1. § 8. pontja szerinti – fenyegetettségére utaló körülményről 
szerez tudomást, akkor
a) folyamatban lévő büntetőeljárás esetén tájékoztatja

aa) a fenyegetettségről a büntetőeljárást folytató bíróságot, ügyészséget, nyomozó hatóságot,
ab) a fenyegetett helyzetben lévő fogvatartottat arról, hogy a  Védelmi Program alapjául szolgáló 

megállapodás megkötésének kezdeményezését maga is indítványozhatja a büntetőeljárást folytató 
bíróságnál, ügyészségnél, nyomozó hatóságnál,

b) a büntetőeljárás befejezését követően
ba) tájékoztatja a Védelmi Program lehetőségéről és annak feltételeiről a  fenyegetett helyzetben lévő 

fogvatartottat,
bb) kezdeményezi a Védelmi Program alapjául szolgáló megállapodás megkötését a Szolgálatnál.

6. A Szolgálat együttműködése

13. §  Ha a  Szolgálat fogvatartottat érintően készít elő Védelmi Program alapjául szolgáló megállapodást, akkor annak 
lényeges körülményeiről tájékoztatja
a) a rendelkezési jogkör gyakorlóját, valamint
b) a büntetés-végrehajtás törvényessége felett felügyeletet gyakorló ügyészséget.

7. A Védelmi Program megszűnése

14. §  A  Védelmi Program alapjául szolgáló megállapodás megszűnéséről vagy megszüntetéséről a  Szolgálat értesíti 
a  bv. intézet parancsnokát. A  megállapodás megszűnésének időpontját a  védett fogvatartott adatait tartalmazó 
fogvatartotti nyilvántartásban rögzíteni kell.

8. Záró rendelkezések

15. §  Ez a rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba.

16. §  Hatályát veszti a büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló 2001. évi 
LXXXV.  törvény büntetés-végrehajtási intézetben történő végrehajtásának részletes szabályairól szóló 4/2002. 
(III. 28.) IM rendelet.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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A belügyminiszter 16/2018. (VI. 7.) BM rendelete
a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás 
végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól

A büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi  
CCXL. törvény 434.  § (3)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
igazságügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 14–17.  § tekintetében a  büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról 
szóló 2013. évi CCXL. törvény 434.  § (3)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2. és 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A letartóztatottak elhelyezése

1. § (1) Ha a  letartóztatás a  büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a  továbbiakban: Bv. tv.) 388.  § (1)  bekezdése szerinti büntetés-
végrehajtási intézetben – megyei büntetés-végrehajtási intézet hiányában – nem hajtható végre, a  letartóztatást 
az 1. melléklet szerinti büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani.

 (2) A  letartóztatott katonát a  büntetés-végrehajtás országos parancsnoka (a  továbbiakban: országos parancsnok) 
által erre kijelölt büntetés-végrehajtási intézet elkülönített részlegében kell elhelyezni, ha a bíróság a letartóztatást 
katonai fogdában rendeli végrehajtani.

 (3) Az  országos parancsnok a  Bv. tv. 388.  § (1)  bekezdése szerinti hatáskörét a  rendelkezési jogkör gyakorlójának 
előzetes hozzájárulásával gyakorolhatja.

2. §  A  letartóztatott a  nem jogerős ítélet meghozatala után – a  bíróság előzetes hozzájárulásával – az  ítéletben 
megállapított végrehajtási fokozatnak megfelelő büntetés-végrehajtási intézetben is elhelyezhető.

3. §  A  letartóztatott fiatalkorút a  nem jogerős ítélet meghozatala után – a  bíróság előzetes hozzájárulásával – 
a 2. melléklet szerinti büntetés-végrehajtási intézetben kell elhelyezni.

2. A szabadságvesztésre ítéltek elhelyezése

4. §  A  szabadságvesztésre ítéltet a  Bv. tv.-ben és az  e  rendeletben meghatározott szabályok figyelembevételével kell 
elhelyezni, lehetőség szerint abban a büntetés-végrehajtási intézetben, amelyben biztosítható a Központi Kivizsgáló 
és Módszertani Intézet által megadott szempontok szerint összeállított kockázatértékelési összefoglaló jelentésben 
meghatározott reintegrációs program végrehajtása.

5. § (1) A  felnőtt korú szabadságvesztésre ítéltek elhelyezésére szolgáló büntetés-végrehajtási intézeteket a  3.  melléklet 
határozza meg.

 (2) A  3.  melléklet II.  pontja szerinti büntetés-végrehajtási intézetben – az  országos parancsnok engedélyével – olyan 
enyhébb rezsimkategóriába sorolt fegyház fokozatú szabadságvesztésre ítélt is elhelyezhető, akinek engedélyezett 
a büntetés-végrehajtási intézeten kívüli munkavégzés.

 (3) A szabadságvesztés – az elhelyezési lehetőségekre tekintettel – megyei (fővárosi) büntetés-végrehajtási intézetben 
is végrehajtható különösen
a)  intézetfenntartási munkák elvégzése érdekében,
b)  foglalkoztatási célból,
c)  reintegrációs célból,
d)  biztonsági okból vagy
e)  a szabadságvesztés hátralévő tartamára figyelemmel.

6. §  A  fiatalkorú szabadságvesztésre ítéltek elhelyezésére szolgáló büntetés-végrehajtási intézeteket a  2.  melléklet 
határozza meg.
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7. §  A  katonai fogdában végrehajtandó szabadságvesztést az  országos parancsnok által erre kijelölt büntetés-
végrehajtási intézet elkülönített részlegén kell végrehajtani.

8. §  Az  országos parancsnok a  szabadságvesztés végrehajtására a  Bv. tv. 97.  § (1)  bekezdése alapján kivételesen  
– indokolt esetben – más büntetés-végrehajtási intézetet is kijelölhet.

3. Az elzárásra ítélt személyek elhelyezése

9. §  A felnőtt korú elzárásra ítélt személy elzárását az elzárásra ítélt személy lakcíme vagy szálláshelye szerint illetékes, 
a 4. mellékletben meghatározott büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani.

10. §  A  Magyarországon lakcímmel vagy szálláshellyel nem rendelkező felnőtt korú személy elzárását az  elzárást 
kiszabó bíróság székhelye szerint illetékes, a  4.  mellékletben meghatározott büntetés-végrehajtási intézetben kell 
végrehajtani.

11. §  A  9. és 10.  § szerinti személy elzárását az  5.  melléklet szerinti táblázat 5. sorában foglalt büntetés-végrehajtási 
intézetben is végre lehet hajtani, ha
a) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 92–92/B. §-a szerinti beszámítást 

követően az elzárásból több mint tizenöt nap van hátra, vagy
b) a 9. és 10. § szerint illetékes büntetés-végrehajtási intézetben férőhely hiányában nincs lehetőség az elzárás 

végrehajtására.

12. § (1) A  fiatalkorúak elzárását a  fiatalkorú elzárásra ítélt lakóhelyéhez legközelebbi, az  5.  melléklet szerinti táblázat  
3. sorában foglalt büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani.

 (2) Ha a  Btk. 92–92/B.  §-a szerinti beszámítást követően az  elzárásból kevesebb mint tizenöt nap van hátra, 
az  (1)  bekezdés szerinti személy elzárását a  4.  mellékletben meghatározott, a  fiatalkorú lakóhelye szerint illetékes 
büntetés-végrehajtási intézetben is végre lehet hajtani.

13. §  A  katonák elzárását az  országos parancsnok által erre kijelölt büntetés-végrehajtási intézet elkülönített részlegén 
kell végrehajtani.

4. A szabálysértési elzárást töltő személyek elhelyezése

14. § (1) A felnőttkorúak szabálysértési elzárását, ha azt büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani, a 4. mellékletben 
meghatározott, a  szabálysértési elzárást töltő személy lakóhelye szerint illetékes büntetés-végrehajtási intézetben 
kell végrehajtani.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti személy szabálysértési elzárását az 5. melléklet szerinti táblázat 5. sorában foglalt büntetés-
végrehajtási intézetben is végre lehet hajtani, ha
a) a szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló  

2012. évi II. törvény (a  továbbiakban: Szabs. tv.) 9.  § (3)  bekezdése szerinti beszámítást követően 
a szabálysértési elzárásból több mint tizenöt nap van hátra, vagy

b ) az (1)  bekezdés szerint illetékes büntetés-végrehajtási intézetben férőhely hiányában nincs lehetőség 
a szabálysértési elzárás végrehajtására.

15. § (1) A Magyarországon lakcímmel vagy szálláshellyel nem rendelkező személy szabálysértési elzárását, ha azt büntetés-
végrehajtási intézetben kell végrehajtani, a 4. mellékletben meghatározott, a szabálysértési elzárást kiszabó bíróság 
székhelye szerint illetékes büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti személy szabálysértési elzárását az 5. melléklet szerinti táblázat 5. sorában foglalt büntetés-
végrehajtási intézetben is végre lehet hajtani, ha
a) az Szabs. tv. 9.  § (3)  bekezdése szerinti beszámítást követően a  szabálysértési elzárásból több mint tizenöt 

nap van hátra, vagy
b) az (1)  bekezdés szerint illetékes büntetés-végrehajtási intézetben férőhely hiányában nincs lehetőség 

a szabálysértési elzárás végrehajtására.
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16. § (1) A  fiatalkorúak szabálysértési elzárását, ha azt büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani, a  fiatalkorú 
lakóhelyéhez legközelebbi, az 5. melléklet szerinti táblázat 3. sorában foglalt büntetés-végrehajtási intézetben kell 
végrehajtani.

 (2) Ha az Szabs. tv. 9. § (3) bekezdése szerinti beszámítást követően a szabálysértési elzárásból kevesebb mint tizenöt 
nap van hátra, az  (1)  bekezdés szerinti személy szabálysértési elzárását a  4.  melléklet szerint illetékes büntetés-
végrehajtási intézetben is végre lehet hajtani.

17. §  A  katonák szabálysértési elzárását, ha azt büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani, az  országos 
parancsnok által erre kijelölt büntetés-végrehajtási intézet elkülönített részlegén kell végrehajtani.

5. A rendbírság helyébe lépő elzárást töltő személyek elhelyezése

18. §  A  rendbírság helyébe lépő elzárást töltő személyek elhelyezésére a  szabálysértési elzárást töltő személyekre 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

6. Az anya és a gyermek együttes elhelyezése

19. §  Az  anya és a  gyermek együttes elhelyezését a  Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet erre kijelölt 
részlegén (a továbbiakban: anya-gyermek részleg) kell biztosítani. Az anya-gyermek részlegen az anyákon kívül más, 
szabadságvesztésre ítélt, elzárásra ítélt, letartóztatott, szabálysértési elzárást töltő vagy rendbírság helyébe lépő 
elzárást töltő személy nem helyezhető el.

7. Védett fogvatartott elhelyezése

20. §  A  büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott érintett Védelmi Program keretében biztosított védelmének 
részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti védett fogvatartott elhelyezésére alkalmas bv. intézetet 
az országos parancsnok a Tanúvédelmi Szolgálat egyetértésével jelöli ki.

8. Záró rendelkezések

21. §  Ez a rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba.

22. §  Hatályát veszti a  szabadságvesztés, az  elzárás, a  rendbírság helyébe lépő elzárás, az  előzetes letartóztatás és 
a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló 
55/2014. (XII. 5.) BM rendelet.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 16/2018. (VI. 7.) BM rendelethez

Letartóztatottak részére kijelölt büntetés-végrehajtási intézetek megyei büntetés-végrehajtási 
intézettel nem rendelkező megyék esetében

A B

1 Megye Büntetés-végrehajtási intézet

2 Csongrád megye illetékességi területén belül eljáró 
bíróság vagy ügyészség esetén

Szegedi Fegyház és Börtön

3 Komárom-Esztergom megye illetékességi területén belül 
eljáró bíróság vagy ügyészség esetén a vádemelésig

Közép-Dunántúli Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet
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4 Komárom-Esztergom megye illetékességi területén 
belül eljáró bíróság vagy ügyészség esetén a vádemelést 
követően

Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet

5 Nógrád megye illetékességi területén belül eljáró 
bíróság vagy ügyészség esetén

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

6 Pest megye illetékességi területén belül eljáró bíróság 
vagy ügyészség esetén

Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet

7 Vas megye illetékességi területén belül eljáró bíróság 
vagy ügyészség esetén

Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet

2. melléklet a 16/2018. (VI. 7.) BM rendelethez

A fiatalkorú szabadságvesztésre ítéltek részére kijelölhető büntetés-végrehajtási intézetek

A B

1 Büntetés-végrehajtási intézet és székhelye Végrehajtási fokozat

2 A fiatalkorú férfi szabadságvesztésre ítéltek részére kijelölhető büntetés-végrehajtási intézetek

3 Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet telephelyeként működő 
Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete – Pécs

börtön, fogház

4 Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet telephelyeként 
működő Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete 
– Kecskemét

börtön, fogház

5 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
telephelyeként működő Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási 
Intézete – Szirmabesenyő

börtön, fogház

6 Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete (Tököl) börtön, fogház
7 A fiatalkorú női szabadságvesztésre ítéltek részére kijelölhető büntetés-végrehajtási intézetek

8 Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet telephelyeként 
működő Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete 
– Kecskemét

börtön, fogház

3. melléklet a 16/2018. (VI. 7.) BM rendelethez

I. A felnőtt korú szabadságvesztésre ítéltek részére kijelölhető büntetés-végrehajtási intézetek

A B

1 Büntetés-végrehajtási intézet Végrehajtási fokozat

2 A felnőtt korú férfi szabadságvesztésre ítéltek részére kijelölhető büntetés-végrehajtási intézetek

3 Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet fegyház, börtön, fogház
4 Balassagyarmati Fegyház és Börtön fegyház, börtön
5 Budapesti Fegyház és Börtön fegyház, börtön
6 Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet fegyház, börtön, fogház
7 Közép-Dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet fegyház, börtön, fogház
8 Márianosztrai Fegyház és Börtön fegyház, börtön
9 Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet fegyház, börtön, fogház

10 Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön fegyház, börtön
11 Sopronkőhidai Fegyház és Börtön fegyház, börtön
12 Szegedi Fegyház és Börtön fegyház, börtön, fogház
13 Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet fegyház, börtön, fogház
14 Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet fegyház, börtön, fogház
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15 Váci Fegyház és Börtön fegyház, börtön
16 A felnőtt korú női szabadságvesztésre ítéltek részére kijelölhető büntetés-végrehajtási intézetek

17 Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet börtön
18 Kalocsai Fegyház és Börtön fegyház, börtön
19 Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet börtön, fogház
20 Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet fegyház, börtön, fogház
21 Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet fegyház, börtön, fogház

II. Azon büntetés-végrehajtási intézetek, amelyekben olyan enyhébb rezsimkategóriába sorolt fegyház 
fokozatú szabadságvesztésre ítélt is elhelyezhető, akinek engedélyezett a büntetés-végrehajtási 
intézeten kívüli munkavégzés

1. Az I. pontban szereplő táblázat A:3, A:6, A:7 és A:9 mezője szerinti büntetés-végrehajtási intézet.

4. melléklet a 16/2018. (VI. 7.) BM rendelethez

Az elzárásra ítélt, illetve a szabálysértési elzárást töltő személy lakóhelye szerint kijelölhető  
büntetés-végrehajtási intézetek

A B

1 Lakóhely Büntetés-végrehajtási intézet

2 Budapest főváros, Pest megye és 
Komárom-Esztergom megye

a) Közép-Dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet  
– Baracska (férfiak)
b) Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (nők)

3 Baranya megye Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

4 Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

5 Békés megye Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

6 Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

7 Csongrád megye Szegedi Fegyház és Börtön

8 Fejér megye Közép-Dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

9 Győr-Moson-Sopron megye Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

10 Hajdú-Bihar megye Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

11 Heves megye Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

12 Jász-Nagykun-Szolnok megye Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

13 Nógrád megye Balassagyarmati Fegyház és Börtön

14 Somogy megye Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

15 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

16 Tolna megye Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

17 Vas megye Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

18 Veszprém megye Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

19 Zala megye Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
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5. melléklet a 16/2018. (VI. 7.) BM rendelethez

Az elzárásra ítélt, illetve a szabálysértési elzárást töltő fiatalkorúak elhelyezésére szolgáló  
büntetés-végrehajtási intézetek, valamint az e rendeletben meghatározott esetben kijelölhető 
büntetés-végrehajtási intézetek

A B

1 Lakóhely Büntetés-végrehajtási intézet

2 Az elzárásra ítélt, illetve a szabálysértési elzárást töltő fiatalkorúak elhelyezésére szolgáló büntetés-végrehajtási intézetek

3 Budapest főváros és az ország 
bármelyik megyéje

a) Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete (Tököl) (fiatalkorú 
férfiak)
b) Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet telephelyeként 
működő Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete  
– Kecskemét (fiatalkorú férfiak és fiatalkorú nők)
c) Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (fiatalkorú nők)

4 Az e rendeletben meghatározott esetben a 4. mellékletben foglaltaktól eltérően kijelölhető büntetés-végrehajtási intézetek

5 Budapest főváros és az ország 
bármelyik megyéje

a) Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet (férfiak és nők)
b) Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (férfiak)
c) Budapesti Fegyház és Börtön (férfiak)
d) Szegedi Fegyház és Börtön (férfiak)
e) Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (férfiak)
f ) Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (nők)
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IX. Határozatok Tára

A miniszterelnök 38/2018. (VI. 7.) ME határozata
a helyettes államtitkár kinevezéséről szóló 74/2011. (IX. 14.) ME határozat módosításáról

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörömben 
eljárva, a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 58.  §-ában, valamint a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel

a helyettes államtitkár kinevezéséről szóló 74/2011. (IX. 14.) ME határozatot – 2018. május 22-ei hatállyal – akként 
módosítom, hogy

Kern Tamás

tekintetében a „Miniszterelnökség” megnevezés helyett a „Miniszterelnöki Kabinetiroda” megnevezést kell érteni.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

A miniszterelnök 39/2018. (VI. 7.) ME határozata
helyettes államtitkárok kinevezéséről

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, 
a miniszterelnök kabinetfőnökének javaslatára

Kiss-Hegyi Esztert
– 2018. június 1-jei hatállyal – és

dr. Korom Renátát
– 2018. június 11-ei hatállyal –

a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkárává

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 40/2018. (VI. 7.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 223. § (3) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, 
az emberi erőforrások miniszterének előterjesztésére megállapítom, hogy

dr. Szentes Tamásnak,

az Emberi Erőforrások Minisztériuma helyettes államtitkárának e  megbízatása más vezetői munkakörbe történő 
áthelyezésére tekintettel

– 2018. május 29-ei hatállyal –

megszűnt.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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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.


	A belügyminiszter 12/2018. (VI. 7.) BM rendelete
	az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikai rendszerről, az adatgyűjtés és -feldolgozás részletes szabályairól

	A belügyminiszter 13/2018. (VI. 7.) BM rendelete
	a titkos információgyűjtés bírói engedélyhez kötött eszközei kérelmezésével és az alkalmazás végrehajtásával kapcsolatos szabályokról

	A belügyminiszter 14/2018. (VI. 7.) BM rendelete
	a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél 
a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 
30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról

	A belügyminiszter 15/2018. (VI. 7.) BM rendelete
	a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott érintett Védelmi Program keretében biztosított védelmének részletes szabályairól

	A belügyminiszter 16/2018. (VI. 7.) BM rendelete
	a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól

	A miniszterelnök 38/2018. (VI. 7.) ME határozata
	a helyettes államtitkár kinevezéséről szóló 74/2011. (IX. 14.) ME határozat módosításáról

	A miniszterelnök 39/2018. (VI. 7.) ME határozata
	helyettes államtitkárok kinevezéséről

	A miniszterelnök 40/2018. (VI. 7.) ME határozata
	helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról


		2018-06-07T18:53:36+0200
	Budapest
	A digitális aláírás a NetLock Kft. PDF Signo termékével készült.




