
A  M A G Y A R  K Ö Z T Á R S A S Á G  H I V A T A L O S  L A P J A
2010. december 11., szombat

Tar ta lom jegy zék

2010. évi CXLI. törvény A köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyûlés elnöke, 
az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsõbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról 
és juttatásairól  szóló 2000. évi XXXIX. törvény módosításáról 27028

2010. évi CXLII. törvény A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl  szóló 2008. évi CII. számú
törvény módosításáról 27028

2010. évi CXLIII. törvény A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl  szóló 2009. évi
CXXX. törvény módosításáról 27029

2010. évi CXLIV. törvény Az agrárkamarai rendszer új szervezeti és mûködési feltételei kialakításának
elõsegítésével összefüggõ egyes kérdésekrõl 27029

2010. évi CXLV. törvény A sportról  szóló 2004. évi I. törvény módosításáról 27031

2010. évi CXLVI. törvény A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Nemzeti Média- 
és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi költségvetésérõl 27031

2010. évi CXLVII. törvény Egyes rendészeti tárgyú és az azokkal összefüggõ törvények módosításáról 27035

15/2010. (XII. 11.) NEFMI
rendelet

Az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról  szóló 
2/2009. (I. 16.) ÖM rendelet, valamint az állami sportcélú támogatások
felhasználásáról és elosztásáról  szóló 6/2010. (II. 18.) ÖM rendelet
módosításáról 27073

16/2010 (XII. 11.) NEFMI–BM 
együttes rendelet

Az Idõsbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról  szóló 
58/2004. (VI. 18.) ESZCSM–BM együttes rendelet módosításáról 27076

9/2010. (XII. 11.) OVB 
állásfoglalás

A területi, illetve országos kisebbségi önkormányzati képviselõk
mandátumáról 27077

298/2010. (XII. 11.) KE 
határozat

Egyetemi tanári kinevezésrõl 27078

299/2010. (XII. 11.) KE 
határozat

Legfõbb ügyész helyettes megbízása alóli felmentésrõl 27078

300/2010. (XII. 11.) KE 
határozat

Kitüntetés adományozásáról 27079

301/2010. (XII. 11.) KE 
határozat

Kitüntetés adományozásáról 27079

698/2010. (XII. 11.) OVB 
határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata 27080

699/2010. (XII. 11.) OVB 
határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata 27080
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II. Tör vé nyek

2010. évi CXLI. törvény
a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyûlés elnöke, 
az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsõbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról 
és juttatásairól  szóló 2000. évi XXXIX. törvény módosításáról*

1. § Hatályát veszti a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyûlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és
a Legfelsõbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól  szóló 2000. évi XXXIX. törvény 3. §-a.

2. § E törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Dr. Schmitt Pál s. k., Dr. Kövér László s. k.,
köztársasági elnök  az Országgyûlés elnöke

2010. évi CXLII. törvény
a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl  szóló 
2008. évi CII. számú törvény módosításáról**

1.  § A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl  szóló 2008. évi CII. törvény 4. számú mellékletének B) cím III. alcím
7. pontja hatályát veszti.

2.  § Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Schmitt Pál s. k., Dr. Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

 * A törvényt az Országgyûlés a 2010. december 6-i ülésnapján fogadta el.
** A törvényt az Országgyûlés a 2010. december 6-i ülésnapján fogadta el.
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2010. évi CXLIII. törvény
a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl  szóló 
2009. évi CXXX. törvény módosításáról*

1. § A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl  szóló, 2009. évi CXXX. törvény 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„1. § Az Országgyûlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2010. évi
a) bevételi fõösszegét 12 764 719,3 millió forintban,
b) kiadási fõösszegét 13 629 030,4 millió forintban,
c) hiányát 864 311,1 millió forintban állapítja meg.”

2. § A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl  szóló, 2009. évi CXXX. törvény 1. számú melléklete az alábbiak szerint
módosul:
„A X. Miniszterelnökség fejezet, 20. Tartalékok cím, 1. Költségvetés általános tartaléka alcím kiadási elõirányzata
153 504,7 millió forintra, a X. fejezet összesen kiadási elõirányzata 406 277,6 millió forintra, a XLII. A központi
költségvetés fõ bevételei fejezet, 1. Vállalkozások költségvetési befizetései címe kiegészül a 12. Egyes ágazatokat
terhelõ különadó alcímmel, valamint az 1. Távközlési ágazati különadó jogcím-csoporttal, melynek bevételi
elõirányzata 61 000,0 millió forint, a XLII. fejezet összesen bevételi elõirányzata 6 474 498,7 millió forintra változik.
A központi alrendszer összesen kiadási elõirányzata 13 629 030,4 millió forintra, bevételi elõirányzata 12 764 719,3
millió forintra változik.”

3. § E törvény a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Schmitt Pál s. k., Dr. Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2010. évi CXLIV. törvény
az agrárkamarai rendszer új szervezeti és mûködési feltételei kialakításának elõsegítésével
összefüggõ egyes kérdésekrõl**

1.  § (1) E törvény hatálya a gazdasági kamarákról  szóló 1999. évi CXXI. törvény szerinti országos agrárkamarára és területi
agrárkamarákra (a továbbiakban együtt: agrárkamara) terjed ki.

(2) Az agrárkamara vonatkozásában a gazdasági kamarákról  szóló 1999. évi CXXI. törvényt e törvényben foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) E törvény nem érinti mindazon közfeladatok ellátását, amelyeket jogszabály az agrárkamara feladat- és hatáskörébe
utal, vagy amelynek ellátására az agrárkamara megállapodást kötött.

2.  § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az agrárpolitikáért felelõs miniszter az agrárkamarai rendszer átalakítását
felügyelõ megbízottat (a továbbiakban: kamarai biztos) nevez ki. A kamarai biztos feladatait az agrárkamarai rendszer
új szervezeti és mûködési feltételeit meghatározó törvény hatálybalépéséig, de legfeljebb 2011. június 30-ig látja el.

 * A törvényt az Országgyûlés a 2010. december 6-i ülésnapján fogadta el.
** A törvényt az Országgyûlés a 2010. december 6-i ülésnapján fogadta el.
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(2) A kamarai biztos:
a) közremûködik az agrárkamarai rendszer átalakításának elõkészítésében;
b) az agrárkamaránál felügyeli az agrárkamarai rendszer átalakításának elõkészületeit;
c) elõkészíti az agrárkamara jogutódlásával kapcsolatos feltételeket;
d) figyelemmel kíséri az országos agrárkamara és a területi agrárkamarák kötelezettségvállalásait;
e) az agrárkamara gazdálkodását célszerûségi és eredményességi szempontból ellenõrizheti;
f) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az agrárpolitikáért felelõs miniszter az a) pontban írt feladat

végrehajtása érdekében részére meghatároz.
(3) A kamarai biztos a (2) bekezdésben foglaltak szerinti feladatai ellátása érdekében:

a) az agrárkamara kötelezettségvállalásával, valamint képviseletével kapcsolatos ügyben az agrárkamara képviseleti 
jogát magához vonhatja, vagy jognyilatkozat megtételét elõ zetes írásbeli hozzájárulásához kötheti;

b) az agrárkamara részére feladatot határozhat meg;
c) az agrárkamarától jelentést, tájékoztatót kérhet;
d) az agrárkamara bármely iratát megtekintheti;
e) az agrárkamara által használt bármely helyiségbe beléphet;
f) az agrárkamarával bármilyen jogviszonyban levõ személytõl tájékoztatást kérhet.

(4) Amennyiben a kamarai biztos él a (3) bekezdés a) pontjában foglalt jogával, a törvény erejénél fogva semmis
az a jognyilatkozat, amelyet ezen hozzájárulás hiányában tesznek meg.

(5) A kamarai biztos az agrárpolitikáért felelõs miniszter útján tájékoztatja a Kormányt a törvényben elõírt feladatai
végrehajtásáról.

(6) A kamarai biztos mûködéséhez szükséges feltételek megteremtésérõl az agrárpolitikáért felelõs miniszter
gondoskodik.

3.  § (1) Az agrárkamara 2010. november 30-i fordulónappal köteles a számvitelrõl  szóló 2000. évi C. törvény szerint
vagyonleltárral alátámasztott vagyonmérleget készíteni. A vagyonmérleget a kamarai biztos ellenjegyzi.

(2) Az (1) bekezdés szerinti vagyonmérleget az agrárkamara tájékoztatás céljából köteles 2011. január 31-ig megküldeni
az agrárpolitikáért felelõs miniszternek.

4.  § (1) A kamarai biztos e törvény szerinti jogosítványai nem érintik az Állami Számvevõszéknek az agrárkamara
gazdálkodása feletti ellenõrzési jogkörének gyakorlását.

(2) A kamarai biztos e törvény szerinti jogosítványai nem érintik az ügyészség agrárkamara feletti törvényességi
felügyeleti jogkörének gyakorlását.

5.  § Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Dr. Schmitt Pál s. k., Dr. Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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2010. évi CXLV. törvény
a sportról  szóló 2004. évi I. törvény módosításáról*

1.  § A sportról  szóló 2004. évi I. törvény 62.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A „Nemzet Sportolója” cím elnyerésének részletes feltételeit és az életjáradék mértékét a Kormány rendeletben
állapítja meg azzal, hogy a Kormány a § (1) bekezdésében foglalt tizenkét fõs szabálytól – indokolt esetben, a miniszter
javaslatára – egyedi döntésével a jogosultak körének bõvítése céljából eltérhet. Annak, aki a „Nemzet Sportolója”
címmel járó életjáradékban részesül, olimpiai járadék nem folyósítható.”

2.  § E törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Dr. Schmitt Pál s. k.,  Dr. Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2010. évi CXLVI. törvény
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, 
valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi költségvetésérõl**

1. § (1) Az Országgyûlés az elektronikus hírközlésrõl  szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 9.  § (7) bekezdésében
foglaltaknak megfelelõen, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2011. évi költségvetésének
a) kiadási fõösszegét 29 324,900 M Ft-ban, azaz huszonkilencmilliárd-háromszázhuszonnégymillió-kilencszázezer

forintban,
b) bevételi fõösszegét 29 324,900 M Ft-ban, azaz huszonkilencmilliárd-háromszázhuszonnégymillió-kilencszázezer

forintban hagyja jóvá.
(2) Az Eht. 9.  § (4) bekezdésében foglalt évi beszámoló keretében a Hatóság számot ad 2011. évi költségvetésének

végrehajtásáról. Az Országgyûlés az Eht. 9.  § (7) bekezdése alapján a 2013. évi költségvetés jóváhagyásakor dönt
a 2011. évi költségvetés során képzõdött maradvány felhasználásáról.

2. § (1) Az Országgyûlés a rádiózásról és a televíziózásról  szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 32.  §
(1) bekezdésében leírtak szerint a Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2011. évi költségvetésének
a) kiadási fõösszegét 194,401 M Ft-ban, azaz egyszázkilencvennégymillió-négyszázegyezer forintban,
b) bevételi fõösszegét 194,401 M Ft-ban, azaz egyszázkilencvennégymillió-négyszázegyezer forintban,
c) a Médiatanács kezelésû költségvetésen kívüli 2011. évi kiadási elõirányzatát 5414,214 M Ft-ban, azaz

ötmilliárd-négyszáztizennégymillió-kettõszáztizennégyezer forintban,
d) a Médiatanács kezelésû költségvetésen kívüli 2011. évi bevételi elõirányzatát 5414,214 M Ft-ban, azaz

ötmilliárd-négyszáztizennégymillió-kettõszáztizennégyezer forintban hagyja jóvá.
(2) Az 1.  § (1) bekezdés a) pontjában, a 2.  § (1) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási fõösszegek, valamint a 2.  §

(1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetésen kívüli kiadási elõirányzat részletezését e törvény 1. melléklete,
az 1.  § (1) bekezdés b) pontjában, a 2.  § (1) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi fõösszegek, valamint a 2.  §
(2) bekezdés d) pontjában megállapított költségvetésen kívüli bevételi elõirányzat részletezését e törvény
2. melléklete tartalmazza.

 * A törvényt az Országgyûlés a 2010. december 6-i ülésnapján fogadta el.
** A törvényt az Országgyûlés a 2010. december 6-i ülésnapján fogadta el.
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3. § A Médiatanács felhatalmazást kap arra, hogy a 2.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételi fõösszegen belül 
indokolt esetben az idõarányos finanszírozástól eltérjen.

4. § A Médiatanács a 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról az Rttv. 32.  § (3) bekezdése szerint javaslatot készít, melyet 
az Rttv. 77.  § (11) bekezdése szerinti – a Mûsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelõ Alap (a továbbiakban: Alap)
2011. évi költségvetésének végrehajtásáról  szóló beszámolót tartalmazó – melléklettel együtt 2012. május 31-ig
terjeszt az Országgyûlés költségvetési ügyekben illetékes bizottsága elé.

5. § (1) Az Országgyûlés az Rttv. 32.  § és a 77.  § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen a 3. melléklet szerint fogadja el
az Alap költségvetését.

(2) Az Országgyûlés az Alap 2011. évi költségvetésének
a) kiadási fõösszegét 63 099,590 M Ft-ban, azaz hatvanhárommilliárd-kilencvenkilencmillió-ötszázkilencvenezer

forintban,
b) bevételi fõösszegét 63 099,590 M Ft-ban, azaz hatvanhárommilliárd-kilencvenkilencmillió-ötszázkilencvenezer

forintban hagyja jóvá.

6. § Ez a törvény 2011. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Schmitt Pál s. k., Dr. Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

1. melléklet a 2010. évi  CXLVI. törvényhez

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2011. évi költségvetésének kiadási oldala
M Ft-ban

Elõirányzat
száma

Elõirányzat neve Elõirányzat összege

1. Személyi juttatások 5 932,5
2. Munkaadókat terhelõ járulékok 1 595,6
3. Dologi kiadások 6 141,6
4. ÁFA 4 813,6
5. Pénzeszköz átadás 7 557,7
6. Fejlesztési kiadások 3 277,9
7. Lakáskölcsön 6,0

Összesen: 29 324,9

A Médiatanács 2011. évi mûködési költségvetésének kiadási oldala
M Ft-ban

Elõirányzat
száma

Elõirányzat neve Elõirányzat összege

1. Személyi juttatások 66,232
2. Munkaadókat terhelõ járulékok 18,038
3. Dologi kiadások 107,631
4. Felhalmozási kiadások 2,500

Összesen: 194,401
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Médiatanács kezelésû költségvetésen kívüli 2011. évi kiadási elõirányzat
M Ft-ban

Elõirányzat
száma

Elõirányzat neve Elõirányzat összege

1. Mûsorszolgáltatási díj 4 129,187
2. Frekvencia pályázati díj 0,500
3. Támogatási pályázati díj 86,811
4. Kötbér 116,000
5. Bírság 20,000
6. Késedelmi kamat 7,592
7. ÁFA 1 054,214

Összesen: 5 414,214

2. melléklet a 2010. évi CXLVI. törvényhez

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2011. évi költségvetésének bevételi oldala
M Ft-ban

Elõirányzat
száma

Elõirányzat neve Elõirányzat összege

1. Frekvencia díjak 17 295,2
2. Azonosítók használati díja 2 400,0
3. Hatósági eljárásért fizetett díjak 75,0
4. Bírságok 150,0
5. Felügyeleti díj 2 380,0
6. Költségvetési hozzájárulás 1 986,4
7. Egyéb bevételek 100,2
8. ÁFA 4 938,1

Összesen: 29 324,9

A Médiatanács 2011. évi mûködési költségvetésének bevételi oldala
M Ft-ban

Elõirányzat
száma

Elõirányzat neve Elõirányzat összege

1. Költségvetési hozzájárulás 194,401
Összesen: 194,401

Médiatanács kezelésû költségvetésen kívüli 2011. évi bevételi elõirányzat
M Ft-ban

Elõirányzat
száma

Elõirányzat neve Elõirányzat összege

1. Mûsorszolgáltatási díj 4 129,187
2. Frekvencia pályázati díj 0,500
3. Támogatási pályázati díj 86,811
4. Kötbér 116,000
5. Bírság 20,000
6. Késedelmi kamat 7,592
7. ÁFA 1 054,214

Összesen: 5 414,214
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3. melléklet a 2010. évi CXLVI. törvényhez

A Mûsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelõ Alap 2011. évi költségvetése
M Ft-ban

I. BEVÉTELEK 2011. év

1. átvállalt üzembentartási díj (MK. 2011. évi
költségvetésérõl, 1. sz. melléklet I. Fejezet
I. Országgyûlés 10–15. cím, médiatámogatások)

58 700,000

2. mûsorszolgáltatási díj 4 129,187
2.1. MTM-SBS Televízió Zrt. 1 032,630
2.2. Magyar RTL Televízió Zrt. 938,012
2.3. 1. sz. orsz. ker. r. jogosultság (Advenio Zrt.) 564,186
2.4. 2. sz. orsz. ker. r. jogosultság (FM 1 Zrt.) 380,846
2.5. nem országos mûsorszolgáltatási

jogosultságok
1 213,513

3. pályázati díjak 86,811
4. kötbér, kártérítés, bírság 143,592
5. önkéntes befizetések –
6. egyéb bevételek 40,000

Költségvetési bevételek összesen 63 099,590

M Ft-ban

II. KIADÁSOK 2011. év

1. továbbutalandó üzembentartási díj 47 966,801
1.1. Közszolgálati médiaszolgáltatók és nemzeti

hírügynökség
45 199,000

1.2. Médiatanács 194,401
1.3. Médiatanács hivatali szervezete 1 986,400
1.4. Közszolgálati Közalapítvány 587,000

2. céltámogatások 4 315,543
3. továbbutalandó mûsorszolgáltatási díj 1 596,816

3.1. Magyar Televízió Zrt. 722,841
3.2. Duna Televízió Zrt. 309,789
3.3. Magyar Rádió Zrt. 564,186

4. Mûsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelõ Alap 8 830,188
4.1. személyi juttatások 347,874
4.2. munkaadót terhelõ járulékok 98,523
4.3. dologi kiadások 182,370
4.4. felhalmozási kiadások 12,550
4.5. vagyonkezelési feladathoz kapcsolódó

kiadások
8 188,871

5. szerzõi jogdíjak 238,402
6. pályázatok bírálatának költségei 86,311
7. a Médiatanácsot terhelõ, mûsorszolgáltatók által be

nem fizetett áfa
27,829

8. mûsorszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel
összefüggõ kiadások

37,700

Költségvetési kiadások összesen 63 099,590
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2010. évi CXLVII. törvény
egyes rendészeti tárgyú és az azokkal összefüggõ törvények módosításáról*

1. A Magyar Köztársaság ügyészségérõl  szóló 1972. évi V. törvény módosítása

1.  § A Magyar Köztársaság ügyészségérõl  szóló 1972. évi V. törvény (a továbbiakban: Ütv.) 1.  § (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az ügyészség a büntetõeljárásról  szóló törvényben meghatározott feltételek szerint nyomozást végeztet és
nyomoz; ha a nyomozó hatóság önállóan végez nyomozást vagy egyes nyomozási cselekményeket, az ügyészség
felügyel arra, hogy azt a törvény rendelkezéseit megtartva végezzék, törvényben meghatározott egyéb jogokat
gyakorol a nyomozással összefüggésben, képviseli a vádat a bírósági eljárásban, továbbá felügyelet gyakorol
a rend õrségrõl  szóló törvényben meghatározott megbízhatósági vizsgálat, valamint a büntetés-végrehajtás
törvényessége felett.”

2.  § Az Ütv. 3.  § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben megjelölt feladatok érdekében az ügyészség]
„g) elõsegíti, hogy a jogszabályok rendelkezéseit megtartsák, e körben ellátja a Rendõrségrõl  szóló 1994. évi
XXXIV. törvényben (a továbbiakban: Rtv.) meghatározott belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó
szerv megbízhatósági vizsgálatra vonatkozó tevékenységének felügyeletét (ügyészi törvényességi felügyelet);”

3.  § Az Ütv. a 17/A.  §-t követõen a következõ alcímmel és 17/B.  §-sal egészül ki:

„A megbízhatósági vizsgálat feletti felügyelet
17/B.  § (1) Az ügyész a (2) bekezdésben meghatározottak szerint felügyel az Rtv.-ben meghatározott belsõ
bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv által folytatott megbízhatósági vizsgálat törvényességére.
(2) A felügyelet során az ügyész
a) jogosult a megbízhatósági vizsgálat elrendelésérõl  szóló határozatról, továbbá a megbízhatósági vizsgálat
végrehajtásáról  szóló részletes tervrõl az elrendelést követõ – a határozat és a részletes terv megküldésével
történõ – haladéktalan tájékoztatásra,
b) az elrendelésrõl  szóló, az a) pontban meghatározott iratok kézhezvételét követõ 2 munkanapon belül dönt
a megbízhatósági vizsgálat lefolytatásának jóváhagyásáról,
c) jogosult a megbízhatósági vizsgálat teljes dokumentációjába korlátozás nélkül betekinteni,
d) jogosult a megbízhatósági vizsgálat befejezésérõl  szóló indokolt határozatról – a határozat megküldésével
történõ – haladéktalan tájékoztatásra, valamint
e) a d) pont szerinti határozat kézhezvételétõl számított 8 munkanapon belül óvást emelhet.
(3) Az ügyész a megbízhatósági vizsgálat befejezésérõl  szóló indokolt határozatot a kézhezvételét követõ 8
munkanapon belül visszaküldi az Rtv.-ben meghatározott belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó
szervnek.”

2. A közúti közlekedésrõl  szóló 1988. évi I. törvény módosítása

4.  § A közúti közlekedésrõl  szóló 1988. évi I. törvény 21/A.  §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az üzemben tartó mentesül a 21.  § (2) bekezdése alapján kiszabott közigazgatási bírság megfizetése alól, ha
számára a szabályszegést más törvény lehetõvé teszi.”

3. A köztisztviselõk jogállásáról  szóló 1992. évi XXIII. törvény módosítása

5.  § A köztisztviselõk jogállásáról  szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 7. §-a a következõ (2) bekezdéssel
egészül ki:
„(2) Ha a rend õrségrõl  szóló törvény az e törvényben meghatározott munkavégzési szabályra külön ellenõrzési
lehetõséget teremt a közigazgatási szerv köztisztviselõi tekintetében, a közszolgálati jogviszony létesítésének és
fenntartásának feltétele az ellenõrzéshez  való hozzájárulás.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. december 6-i ülésnapján fogadta el.
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6.  § A Ktv. a következõ 37/A.  §-sal egészül ki:
„37/A.  § A közigazgatási szervvel közszolgálati jogviszonyban állók tekintetében – ha a rend õrségrõl  szóló törvény
elõírja – a rend õrségrõl  szóló törvény szerinti belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv
ellenõrizheti, hogy a közigazgatási szervvel közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselõ eleget tesz-e
az e törvényben meghatározott hivatali kötelezettségének.”

4. A közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

7.  § A közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20.  §-a a következõ (2a) és
(2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a rend õrségrõl  szóló törvény az e törvényben meghatározott munkavégzési szabályra külön ellenõrzési
lehetõséget teremt a munkáltató közalkalmazottai tekintetében, a közalkalmazotti jogviszony létesítésének és
fenntartásának feltétele az ellenõrzéshez  való hozzájárulás.
(2b) A munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban állók tekintetében – ha a rend õrségrõl  szóló törvény
elõírja – a rend õrségrõl  szóló törvény szerinti belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv
ellenõrizheti, hogy a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazott eleget tesz-e az e törvényben
meghatározott hivatali kötelezettségének.”

5. A Rendõrségrõl  szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

8.  § A Rendõrségrõl  szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 1.  § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A Magyar Köztársaság Rendõrségének (a továbbiakban: rend õrség) feladata a közbiztonság és a közrend védelme,
az államhatár õrzése, a határforgalom ellenõrzése, az államhatár rendjének fenntartása, a terrorizmus elleni küzdelem
és az e törvényben meghatározott bûnmegelõzési, bûnfelderítési célú ellenõrzés.
(2) A rend õrség az e törvényben és törvény felhatalmazása alapján más jogszabályban meghatározott
bûnmegelõzési, bûnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatkörében:
1. általános bûnügyi nyomozó hatósági jogkört gyakorol, végzi a bûncselekmények megelõzését és felderítését,
2. szabálysértési hatósági jogkört gyakorol, közremûködik a szabálysértések megelõzésében és felderítésében,
3. ellátja a közbiztonságra veszélyes egyes eszközök és anyagok elõállításával, forgalmazásával és felhasználásával
kapcsolatos hatósági feladatokat,
4. közlekedési hatósági és rendészeti feladatokat lát el,
5. ellátja a közterület rendjének fenntartásával kapcsolatos rendészeti feladatokat,
6. gondoskodik a büntetõeljárásban részt vevõk és az eljárást folytató hatóság tagjainak személyi védelmérõl,
valamint a büntetõeljárásban részt vevõk, az igazságszolgáltatást segítõk Védelmi Programjának (a továbbiakban:
Védelmi Program) végrehajtásáról, továbbá védi a Magyar Köztársaság érdekei szempontjából – külön jogszabályban
meghatározott – különösen fontos személyek (a továbbiakban: védett személy) életét, testi épségét, õrzi a kijelölt
létesítményeket,
7. engedélyezi és felügyeli a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységet,
8. büntetés-végrehajtási feladatokat lát el,
9. ellátja a rendkívüli állapot, a megelõzõ védelmi helyzet, a szükségállapot, a veszélyhelyzet és az Alkotmány
19/E.  §-ában meghatározott helyzet, katasztrófa vagy katasztrófa veszélye esetén a hatáskörébe utalt rendvédelmi
feladatokat, továbbá rendkívüli állapot idején, az Alkotmány 19/E.  §-ában meghatározott esetben közremûködik
az államhatárt fegyveresen vagy felfegyverkezve átlépõ személyek kiszorításában, valamint elfogásában és
lefegyverzésében,
10. õrzi az államhatárt, megelõzi, felderíti, megszakítja az államhatár jogellenes átlépését, ellátja a hatáskörébe utalt
idegenrendészeti és menekültügyi feladatokat,
11. ellenõrzi az államhatáron áthaladó személy- és jármûforgalmat, a szállítmányokat – ide nem értve a Közösségi
Vámkódex létrehozásáról  szóló 2913/92/EGK rendeletben meghatározott vámellenõrzést –, valamint végzi
a határátléptetést, továbbá biztosítja a határátkelõhelyek rendjét,
12. irányítja a határesemények kivizsgálásával megbízott magyar szervek tevékenységét, felügyeli az államhatár
felmérésével, megjelölésével, a határjelek felújításával kapcsolatos munkák végzését,
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13. megteszi az államhatár rendjét közvetlenül veszélyeztetõ konfliktushelyzet és a tömeges méretû migráció
kezeléséhez szükséges intézkedéseket, továbbá elhárítja az államhatár rendje ellen irányuló erõszakos
cselekményeket,
14. elvégzi az e törvényben meghatározott belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési célú ellenõrzést,
15. felderíti a Magyar Köztársaság területén tevékenykedõ terrorszervezeteket, megakadályozza, hogy e szervezetek
bûncselekményeket kövessenek el, megakadályozza, hogy a Magyar Köztársaság területérõl bármilyen szervezet,
vagy magánszemély terrorszervezet mûködését anyagi források biztosításával, vagy bármely más módon elõsegítse,
16. elvégzi a részére törvényben vagy kormányrendeletben megállapított, valamint az Európai Unió kötelezõ jogi
aktusából vagy nemzetközi szerzõdésbõl eredõ egyéb feladatokat, valamint
17. részt vesz az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Európai Unió, az Európai Biztonsági és Együttmûködési Szervezet,
az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete keretében szervezett, vagy nemzetközi szerzõdés alapján a béketámogató és
polgári válságkezelési feladatokban.”

9.  § Az Rtv. 4.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4.  § (1) A rend õrség állami, fegyveres rendvédelmi szerv.
(2) A rend õrséget az általános rend õrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a belsõ bûnmegelõzési és
bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv, valamint a terrorizmust elhárító szerv alkotja.
(3) A Kormány a rend õrséget a rendészetért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) útján irányítja.”

10.  § Az Rtv. a következõ 4/A.  §-sal egészül ki:
„4/A.  § (1) Az általános rend õrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szervre (a továbbiakban: központi
szerv), megyei (fõvárosi) rend õr-fõkapitányságokra, rend õrkapitányságokra és kirendeltségekre tagozódik. Egyes
feladatok ellátására törvény vagy kormányrendelet más rend õri szervet is létrehozhat.
(2) A belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv és a terrorizmust elhárító szerv szervezeti
egységeként kormányrendelet kirendeltséget hozhat létre.
(3) Az általános rend õrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya hivatásos állományú
rend õrökbõl, kormánytisztviselõkbõl, közalkalmazottakból, valamint a Munka Törvénykönyvérõl  szóló törvény
(a továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó munkavállalókból állhat.
(4) A belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv személyi állománya hivatásos állományú
rend õrökbõl, az általános rend õrségi feladatok ellátására létrehozott szervtõl a hivatásos szolgálati viszonyra
vonatkozó jogszabály szerint berendelt rend õrökbõl, kormánytisztviselõkbõl, valamint közalkalmazottakból állhat.
(5) A terrorizmust elhárító szerv személyi állománya hivatásos állományú rend õrökbõl, az általános rend õrségi
feladatok ellátására létrehozott szervtõl a hivatásos szolgálati viszonyra vonatkozó jogszabály szerint berendelt
rend õrökbõl és vezényelt hivatásos állományúakból, kormánytisztviselõkbõl, valamint közalkalmazottakból állhat.”

11.  § Az Rtv. 5.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5.  § A miniszter
a) szabályozza a rend õrség tevékenységét és mûködését,
b) irányítja az általános rend õrségi feladatok ellátására létrehozott szervet, a belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési
feladatokat ellátó szervet, valamint a terrorizmust elhárító szervet,
c) törvényességi, szakszerûségi, pénzügyi és hatékonysági szempontból ellenõrzi a rend õrség tevékenységét,
d) az általános rend õrségi feladatok ellátására létrehozott szerv vezetõje, a belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési
feladatokat ellátó szerv vezetõje, valamint a terrorizmust elhárító szerv vezetõje javaslatára jóváhagyja az általuk
vezetett szervek szervezeti és mûködési szabályzatát,
e) elõterjesztést készít a miniszterelnök részére az általános rend õrségi feladatok ellátására létrehozott szerv
vezetõjének, valamint a terrorizmust elhárító szerv vezetõjének kinevezésére és felmentésére, az általános rend õrségi
feladatok ellátására létrehozott szerv vezetõjére vonatkozóan az elõterjesztéshez csatolja az Országgyûlés
feladatkörrel rendelkezõ bizottságának állásfoglalását,
f) gyakorolja az általános rend õrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, valamint a terrorizmust elhárító szerv
vezetõje felett – a kinevezés és a felmentés kivételével – a munkáltatói jogokat,
g) kinevezi és felmenti
ga) az általános rend õrségi feladatok ellátására létrehozott szerv vezetõjének helyetteseit, a rend õr-fõkapitányságok
vezetõit, valamint a külön jogszabályban meghatározott rend õri szervek vezetõit,
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gb) a belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv vezetõjét és helyetteseit, valamint
gc) a terrorizmust elhárító szerv vezetõjének helyetteseit,
h) kinevezi és felmenti – a nemzetközi szerzõdések és a Kormány felhatalmazása alapján – az államhatárral
kapcsolatos ügyek intézésére létrehozott szervek vezetõit, helyetteseit, tagjait és állandó szakértõit,
i) gyakorolja a külön jogszabályban hatáskörébe utalt személyügyi és munkáltatói jogokat,
j) törvény eltérõ rendelkezése hiányában egyedi utasítást adhat ki feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására,
k) az általános rend õrségi feladatok ellátására létrehozott szerv vezetõjét, a belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési
szerv vezetõjét, valamint a terrorizmust elhárító szerv vezetõjét jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezheti,
l) jóváhagyja az államhatár rendjének fenntartása érdekében a konfliktushelyzet és a tömeges méretû migráció
kezelésére vonatkozó terveket,
m) gondoskodik az e törvényben meghatározott bûnmegelõzési, bûnfelderítési célú ellenõrzésrõl, valamint
n) dönt az általános rend õrségi feladatok ellátására létrehozott szerv vezetõje által irányított szervek, a belsõ
bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv, valamint a terrorizmust elhárító szerv közötti hatásköri
összeütközésben.”

12.  § Az Rtv. 6.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6.  § (1) Az általános rend õrségi feladatok ellátására létrehozott szervet az országos rend õrfõkapitány vezeti.
Az országos rend õrfõkapitány
a) közvetlenül vezeti a központi szervet,
b) az általános rend õrségi feladatok ellátására létrehozott szerv számára utasítást adhat ki,
c) javaslatot tesz az országos rend õrfõkapitány helyettesének vagy helyetteseinek, a rend õr-fõkapitányságok
vezetõinek, valamint a külön jogszabályban meghatározott rend õri szervek vezetõinek kinevezésére és felmentésére,
d) a miniszter jóváhagyását követõen kiadja a központi szerv szervezeti és mûködési szabályzatát,
e) gyakorolja a külön jogszabályban hatáskörébe utalt személyügyi és munkáltatói jogokat a központi szerv
állományába tartozó személyek felett,
f) irányítja a rend õr-fõkapitányságok és a közvetlen alárendeltségébe tartozó más rend õri szervek vezetõinek
tevékenységét,
g) a kinevezés és a felmentés kivételével gyakorolja a rend õr-fõkapitányságok vezetõi és az általa irányított más
rend õri szervek vezetõi felett a munkáltatói jogokat,
h) kinevezi és felmenti a rend õr-fõkapitányságok és a közvetlen alárendeltségébe tartozó más rend õri szervek
vezetõinek helyetteseit, valamint
i) jóváhagyja a rend õr-fõkapitányságok és az általa irányított más rend õri szervek szervezeti és mûködési szabályzatát.
(2) A belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szervet, valamint a terrorizmust elhárító szervet
fõigazgató vezeti. A fõigazgató
a) az általa vezetett szerv számára kötelezõ utasítást adhat ki,
b) javaslatot tesz a helyettesének vagy helyetteseinek kinevezésére és felmentésére,
c) a miniszter jóváhagyását követõen kiadja az általa vezetett szerv szervezeti és mûködési szabályzatát,
d) gyakorolja az általa vezetett szerv állományába tartozó személyek felett a külön jogszabályban hatáskörébe utalt
személyügyi és munkáltatói jogokat,
e) irányítja a közvetlen alárendeltségébe tartozó vezetõk tevékenységét, valamint
f) a kinevezés és a felmentés kivételével gyakorolja a közvetlen alárendeltségébe tartozó vezetõi felett a munkáltatói
jogokat.
(3) Az országos rend õrfõkapitányt és a terrorizmust elhárító szerv fõigazgatóját a miniszter javaslatára
a miniszterelnök nevezi ki és menti fel. Az országos rend õrfõkapitány-jelöltet a kinevezést megelõzõen
az Országgyûlés feladatkörrel rendelkezõ bizottsága meghallgatja, és alkalmasságáról állást foglal.
(4) Az országos rend õrfõkapitány és a terrorizmust elhárító szerv fõigazgatója együttesen – az államhatár rendjének
fenntartása érdekében – jóváhagyásra a miniszter elé terjeszti a konfliktushelyzet és a tömeges méretû migráció
kezelésére vonatkozó terveket.
(5) Az általános rend õrségi feladatok ellátására létrehozott szervet az országos rend õrfõkapitány, a belsõ
bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szervet a fõigazgató, a terrorizmust elhárító szervet a fõigazgató
képviseli.
(6) A rend õrséget a két- vagy többoldalú nemzetközi egyezményeken, valamint a viszonosságon alapuló nemzetközi
kapcsolatokban a 7/G.  § (1)–(3) bekezdése alapján az országos rend õrfõkapitány képviseli. A miniszter két- vagy
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többoldalú nemzetközi egyezményen alapuló nemzetközi kapcsolatban a rend õrség képviseletére a belsõ
bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv fõigazgatóját vagy a terrorizmust elhárító szerv fõigazgatóját
kijelölheti.”

13.  § Az Rtv. a következõ II. Fejezettel egészül ki:

„II. FEJEZET
A BELSÕ BÛNMEGELÕZÉSI ÉS BÛNFELDERÍTÉSI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERV ÉS A TERRORIZMUST ELHÁRÍTÓ
SZERV, VALAMINT AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS
A belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv
7. § (1) A belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv kizárólagos hatáskörrel ellátja az 1.  §
(2) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatokat. Ennek keretében:
a) a vonatkozó jogszabályok alapján ellátja a hivatásos állományba jelentkezõnél, valamint a hivatásos állomány
tagjánál a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról  szóló törvényben meghatározott
kifogástalan életvitel ellenõrzését,
b) elvégzi
ba) a rend õrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, az állami és hivatásos önkormányzati tûzoltóság, a polgári
védelem, a katasztrófavédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Alkotmányvédelmi Hivatal és
a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos állományú tagjai,
bb) a ba) pontban meghatározott szervek, az idegenrendészeti hatóság, a menekültügyi hatóság és a Szervezett
Bûnözés Elleni Koordinációs Központ kormánytisztviselõi, köztisztviselõi, valamint közalkalmazotti jogviszonyban álló
tagjai, valamint
bc) a ba) és bb) pontban meghatározott szervek irányítását ellátó minisztériumok a ba) és bb) pontban
meghatározott szervek irányításával, ellenõrzésével kapcsolatos szervezeti egységeinek, továbbá a ba) és bb) pontban 
meghatározott szervek bûnüldözési és államigazgatási adatkezelését, pénzügyi és gazdasági ellátását, kiképzését és
oktatását végzõ szervek rendeltetésszerû mûködése körében eljáró kormánytisztviselõi, köztisztviselõi és
közalkalmazottai (a továbbiakban: védett állomány) megbízhatósági vizsgálatát,
c) felderíti a b) pontban megjelölt szerveknél a jogszabályban meghatározott bûncselekményeket.
(2) A belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv nyomozóhatósági jogkört nem gyakorol.
(3) Ha a belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv feladatai ellátása során bûncselekmény
elkövetésének gyanúját észleli, haladéktalanul feljelentést tesz a nyomozás teljesítésére hatáskörrel és illetékességgel
rendelkezõ nyomozó hatóságnál vagy az ügyésznél és átadja az általa összegyûjtött adatokat.
(4) A belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv az általa tett feljelentés  miatt indított
büntetõeljárás során felkérésre – a rendelkezésre álló erõkkel és eszközökkel – közremûködik a büntetõeljárásról  szóló
törvény rendelkezései alapján a bíró által engedélyezett, a nyomozás teljesítésére hatáskörrel és illetékességgel
rendelkezõ nyomozó hatóság vagy az ügyész által végzett titkos adatszerzésben.

Megbízhatósági vizsgálat
7/A.  § (1) A megbízhatósági vizsgálat célja annak megállapítása, hogy az azzal érintett eleget tesz-e a jogszabályban
elõírt hivatali kötelezettségének. Ennek megállapítása érdekében a megbízhatósági vizsgálatot végzõ szerv
a munkakör ellátása során a  valóságban is elõforduló vagy feltételezhetõ élethelyzeteket hoz mesterségesen létre.
A megbízhatósági vizsgálat során feltárt jogsértés alapján fegyelmi vagy szabálysértési eljárás nem indítható.
(2) A megbízhatósági vizsgálatot a szükségességének indokolásával a belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési
feladatokat ellátó szerv vezetõje határozattal rendeli el. A megbízhatósági vizsgálat elrendelésérõl és
befejezésérõl – az arra vonatkozó határozat, valamint elrendelés esetén a részletes terv megküldésével – az ügyészt
haladéktalanul tájékoztatni kell. A határozat és a megbízhatósági vizsgálat végrehajtásáról  szóló részletes terv alapján
az ügyész a megbízhatósági vizsgálat elrendelését 2 munkanapon belül jóváhagyja, vagy a jóváhagyást megtagadja.
(3) A védett állomány megbízhatósági vizsgálattal érintett tagját a megbízhatósági vizsgálat megindításáról nem,
befejezésérõl három munkanapon belül kell tájékoztatni.
(4) A védett állomány tagjára vagy tagjaira vonatkozóan megbízhatósági vizsgálatot elrendelni naptári évenként
legfeljebb három alkalommal lehet, a megbízhatósági vizsgálat idõtartama alkalmanként nem haladhatja meg
a 15 napot. A megbízhatósági vizsgálat során végzett tevékenységeket dokumentálni kell.
7/B.  § (1) A megbízhatósági vizsgálat során a VII. Fejezetben írt módon – a bírói engedélyhez kötött információgyûjtés
kivételével, az elrendelõ határozat indokolásában írt cél megtartásával – titokban információ gyûjthetõ. Az alkalmazni
kívánt titkos információgyûjtõ eszközt az elrendelõ határozatnak és a részletes tervnek tartalmaznia kell. Ha a titkos
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információgyûjtés alkalmazni kívánt eszközéhez ügyészi engedély szükséges, a megbízhatósági vizsgálat csak az erre
vonatkozó ügyészi engedély birtokában végezhetõ.
(2) A megbízhatósági vizsgálatot a belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv tagja a következõk
szerint végezheti:
a) polgári felhasználású robbanóanyagokkal és pirotechnikai termékekkel kapcsolatos szabálysértést
[a szabálysértésekrõl  szóló 1999. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 140.  §],  valótlan bejelentés szabálysértést
(Sztv. 153.  §), vámszabálysértést (Sztv. 158.  §), vámszabálysértés elkövetõjének segítése szabálysértést (Sztv. 160.  §),
vámorgazdaság szabálysértést (Sztv. 161.  §), tûzvédelmi szabálysértést, külföldiek rendészetével kapcsolatos
szabálysértést, közúti jelzéssel kapcsolatos szabálytalanság szabálysértést, érvényes gépjármû-felelõsségbiztosítási
szerzõdés nélküli vezetés szabálysértést, közúti közlekedési igazgatási szabályok megsértése szabálysértést, közúti
közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése szabálysértést, valamint olyan közlekedési szabályszegést követhet el,
amelynek esetén közigazgatási bírság kiszabásának van helye,
b) nem követhet el a Büntetõ Törvénykönyvrõl  szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) X. fejezetében,
XI. fejezetében, XII. fejezetében – a magánlaksértés (Btk. 176.  §) kivételével –, XIII. fejezetében, XIV. fejezetében,
XV. fejezetében – a hivatali visszaélés (Btk. 225.  §), a hamis vád (Btk. 233.  §), a hatóság félrevezetése (Btk. 237.  §)
és a VII. címben foglaltak kivételével –, XVI. fejezetében – a III. címben foglaltak kivételével –,
XVII. fejezetében – a III. címben foglaltak kivételével –, a XVIII. fejezetében – a szerzõi vagy szerzõi joghoz kapcsolódó
jogok megsértése (Btk. 329/A.  §) kivételével –, XIX. fejezetében és XX. fejezetében felsorolt bûncselekményeket.
7/C.  § (1) Ha a megbízhatósági vizsgálat során bûncselekmény gyanújára utaló adat merül fel, a belsõ bûnmegelõzési
és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv a megbízhatósági vizsgálat befejezését követõen haladéktalanul feljelentést
tesz a hatáskörrel rendelkezõ szervnél.
(2) Ha a megbízhatósági vizsgálat során nem merül fel az (1) bekezdésben meghatározott adat, akkor
a megbízhatósági vizsgálattal összefüggésben keletkezett iratokat – a megbízhatósági vizsgálat elrendelésérõl és
befejezésérõl  szóló irat kivételével – a megbízhatósági vizsgálat befejezését követõ 30 napon belül – meg kell
semmisíteni.
(3) A megbízhatósági vizsgálat befejezésérõl  szóló határozatot annak meghozatalát követõ 2 év elteltével kell
selejtezni. A megbízhatósági vizsgálat befejezésérõl  szóló határozat tartalmazza a vizsgálat minden lényeges adatát,
így különösen az ügyész törvényességi felügyelet gyakorlásához, valamint az eljárás alá vont érdekeinek védelme
szempontjából jelentõséggel bíró adatot.
(4) Az ügyész a megbízhatósági vizsgálat egész folyamata fölött a rá vonatkozó szabályok szerint felügyeletet
gyakorol.
(5) A megbízhatósági vizsgálatra vonatozó részletes eljárási szabályokat a Kormány rendeletben szabályozza.

A feljelentés elutasítása vagy a nyomozás megszüntetése a belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési
feladatokat ellátó szerv tagjával szemben
7/D.  § Bûncselekmény megalapozott gyanúja esetén az ügyész a feljelentést határozattal elutasítja, vagy a nyomozást
megszünteti, ha a belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv 7/B.  § szerint eljáró tagja által
elkövetett bûncselekmény bûnmegelõzési, bûnfelderítési érdeket szolgál.

A terrorizmust elhárító szerv
7/E.  § (1) A terrorizmust elhárító szerv nyomozóhatósági jogkört nem gyakorol. A terrorizmust elhárító szerv
a) ellátja a 1.  § (2) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatot, amelynek keretében
aa) jogszabályban meghatározottak szerint végzi a terrorcselekmény [a Büntetõ Törvénykönyvrõl  szóló 1978. évi
IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) 261.  §] vagy azzal összefüggésben elkövetett más bûncselekmények megelõzését,
felderítését, megszakítását,
ab) végzi az aa) alpontban meghatározott bûncselekményeket elkövetõ személyekkel, csoportokkal, szervezetekkel
szembeni megelõzési, felderítési és felszámolási feladatokat,
b) végzi a kormányrendeletben meghatározott egyes veszélyes személyek elfogását, valamint
c) a Magyar Köztársaság – jogszabályban meghatározott – kiemelten védett vezetõi tekintetében személyvédelmi
feladatokat lát el.
(2) A terrorizmust elhárító szerv az (1) bekezdésben meghatározott feladatai ellátása érdekében a VII. fejezetben
szabályozott módon titokban információt gyûjthet, de bírói engedélyhez kötött titkos információgyûjtést kizárólag
bûnfelderítési célból végezhet.
(3) A terrorizmust elhárító szerv az (1) bekezdésben meghatározott feladatai ellátása érdekében
a terrorcselekménnyel veszélyeztetett körben, helyszínen vagy objektumban terrorcselekménnyel összefüggésbe
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hozható személy vagy csoport felderítésére és azonosítására titkos információgyûjtést alkalmazhat, amelynek ellátása
során a 69.  § (1) bekezdés a)–e) pontjában meghatározott titkos információgyûjtést az igazságügyért felelõs miniszter
engedélyezi.
(4) A terrorizmust elhárító szerv, ha felderítési, elhárítási és bûnüldözési tevékenysége során bûncselekmény
elkövetésének gyanúját észleli, haladéktalanul feljelentést tesz a nyomozás teljesítésére a külön jogszabály alapján
hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ nyomozó hatóságnál, vagy az ügyésznél, és átadja az általa összegyûjtött
adatokat.

Az együttmûködés
7/F.  § (1) Az általános rend õri feladatok ellátására létrehozott szerv nyilvántartásaiból a belsõ bûnmegelõzési és
bûnfelderítési feladatokat ellátó és a terrorizmust elhárító szerv – feladatainak teljesítéséhez – a VIII. Fejezet szerint
kérhet adatot. Az adattovábbítás jogszerûségéért és pontosságáért az a szerv felel, amelyik az adatot továbbította.
(2) Ha az általános rend õrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a terrorizmust elhárító szerv vagy a belsõ
bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv feladatellátása során hatáskörébe nem tartozó
bûncselekményre utaló információ birtokába jut, azt haladéktalanul köteles átadni a hatáskörrel rendelkezõ szervnek.
7/G.  § (1) A központi szerv képviseli a rend õrséget a nemzetközi rendvédelmi szervezetekben, különösen a Bûnügyi
Rendõrség Nemzetközi Szervezetében (Interpol), az Európai Rendõrségi Hivatalban (Europol), valamint – ha
a miniszter másként nem rendelkezik – a két- és többoldalú nemzetközi szerzõdéseken alapuló rendészeti tárgyú
nemzetközi kapcsolatokban.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés nem akadálya annak, hogy a belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési
feladatokat ellátó szerv, valamint a terrorizmust elhárító szerv – külön jogszabályban meghatározottak
szerint – az Interpollal és az Europollal, bármely Europol tagállam, illetve két- vagy többoldalú nemzetközi szerzõdés,
vagy viszonosság alapján bármely más állam rendvédelmi szervével közvetlenül kapcsolatot tartson a központi szerv
egyidejû tájékoztatása mellett.
(3) A belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv és a terrorizmust elhárító szerv – külön
törvényben meghatározottak szerint – önállóan jogosultak a tevékenységükkel összefüggõ feladatokat ellátó
társszervekkel  való együttmûködésre, kapcsolattartásra, valamint e szervek nemzetközi szervezetei tevékenységében
 való közvetlen részvételre.”

14.  § Az Rtv. a 45.  §-t követõen a következõ 45/A.  §-sal egészül ki:
„45/A.  § (1) A 44.  § (1) bekezdés b) pontjában és a 45.  §-ban meghatározott közlekedésrendészeti intézkedés céljából
a rend õr – az Európai Unió kötelezõ jogi aktusa alapján – a közúti közlekedési nyilvántartásról  szóló törvény alapján
kijelölt nemzeti kapcsolattartó pont (a továbbiakban: nemzeti kapcsolattartó pont) útján a gépjármû, annak
tulajdonosa, valamint üzembentartója adataira vonatkozóan az Európai Unió más tagállamának
gépjármûadat-nyilvántartásaiban a felhasználási cél megjelölésével automatizált keresést végeztethet. A nemzeti
kapcsolattartó pont a keresés eredményérõl haladéktalanul tájékoztatja a rend õrt.
(2) A rend õrség az (1) bekezdés alapján átadott személyes adatokat kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott
célból kezelheti. Bármilyen más célból  való felhasználás csak az átadással érintett adatállományt kezelõ tagállam
elõ zetes engedélyével lehetséges.
(3) E § alkalmazásában az Európai Unió más tagállama alatt mindazon államokat is érteni kell, amelyek nem tagjai
az Európai Uniónak, de amelyekkel az Európai Unió Tanácsa határozattal jóváhagyta a 2008/615/IB tanácsi határozat,
valamint a 2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról  szóló megállapodás
megkötését és alkalmazását.”

15.  § Az Rtv. 46.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az (1) bekezdés a) és d) pontja szerinti intézkedést az elrendelõ rend õri szerv vezetõje – függetlenül az elõ zetesen
meghatározott idõtartamtól – ötnaponként felülvizsgálja, és annak eredményérõl a (3) bekezdésben meghatározott
vezetõt tájékoztatja. Ha az (1) bekezdés a) és d) pontja szerinti intézkedés idõtartama a tizenöt napot meghaladja,
az intézkedést az országos rend õrfõkapitány, valamint a terrorizmust elhárító szerv fõigazgatója felülvizsgálja. Ha
az (1) bekezdés a) és d) pontja szerinti intézkedés idõtartama a harminc napot meghaladja, az intézkedést az országos
rend õrfõkapitány, valamint a terrorizmust elhárító szerv fõigazgatója legalább harminc naponként felülvizsgálja.
Az intézkedés indokoltságáról, tartalmának jogszerûségérõl az országos rend õrfõkapitány, valamint a terrorizmust
elhárító szerv fõigazgatója három munkanapon belül határozattal dönt. A határozatot a központi szerv, valamint
a terrorizmust elhárító szerv honlapján közzé kell tenni.”
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16.  § (1) Az Rtv. a 46/C.  §-t követõen a következõ alcímmel és 46/D.  §-sal egészül ki:

„Közös mûveletek
46/D.  § (1) A rend õrség a közrend és a közbiztonság fenntartása, valamint bûncselekmények megelõzése érdekében
az Európai Unió más tagállamának kijelölt, rendészeti feladatokat ellátó hatóságával írásbeli megállapodás alapján
közös mûveleteket folytathat az Európai Unió kötelezõ jogi aktusa alapján.
(2) A közös mûveletek során – ha errõl az írásbeli megállapodás kifejezetten rendelkezik – a magyar rend õr az Európai
Unió más tagállamának területén, az Európai Unió más tagállama rendészeti feladatokat ellátó hatóságának tagja
a Magyar Köztársaság területén intézkedési jogosultsággal rendelkezhet.
(3) Közös mûvelet különösen közös járõrözés révén folytatható.
(4) A Magyar Köztársaság területén folytatott közös mûveletet a magyar rend õrség irányítja. Az Európai Unió más
tagállama rendészeti feladatokat ellátó hatóságának a közös mûvelet során a Magyar Köztársaság területén eljáró
tagja a magyar rend õr utasításait köteles betartani. A közös mûveletet irányító magyar rend õr az Európai Unió más
tagállama rendészeti feladatokat ellátó hatóságának a közös mûvelet során a Magyar Köztársaság területén eljáró
tagja részére ugyanazt a védelmet és segítségnyújtást biztosítja, mint a közös mûveletben részt vevõ magyar
rend õrnek.
(5) Az Európai Unió más tagállama rendészeti feladatokat ellátó hatóságának a közös mûvelet során a Magyar
Köztársaság területén eljáró tagja intézkedési jogosultságára a magyar jog az irányadó, valamint intézkedési
jogosultságát kizárólag a rend õrség felügyelete mellett és – szándékos bûncselekmény elkövetése esetén tetten ért
személy elfogását kivéve – a magyar rend õr jelenlétében gyakorolhatja. Az Európai Unió más tagállama rendészeti
feladatokat ellátó hatóságának a közös mûvelet során a Magyar Köztársaság területén eljáró tagja az elfogott személyt
az elfogást követõen haladéktalanul köteles a rend õrség részére átadni.”

(2) Az Rtv. a 46/D.  §-t követõen a következõ alcímmel és 46/E.  §-sal egészül ki:

„Nagy tömegeket vonzó eseményekkel, katasztrófákkal és súlyos balesetekkel kapcsolatos
segítségnyújtás
46/E.  § (1) A rend õrség az Európai Unió más tagállamának kijelölt, rendészeti feladatokat ellátó hatóságával kötött
írásbeli megállapodás alapján segítséget nyújthat, illetve segítséget kérhet a nagy tömegeket vonzó események,
jelentõs rendezvények biztosítása érdekében, valamint a katasztrófahelyzetek vagy súlyos balesetek
következményeinek rendészeti kezelésével összefüggésben azáltal, hogy törekszik megelõzni a bûncselekményeket,
és fenntartani a közrendet és a közbiztonságot
a) a tagállam lehetõ leghamarabb történõ értesítésével a határokon átnyúló hatásokkal járó eseményekrõl, valamint
a vonatkozó információk cseréjével,
b) saját területén a szükséges rend õri intézkedések meghozatalával és összehangolásával a határokon átnyúló
hatásokkal járó események esetén,
c) lehetséges mértékben szakértõk küldésével, valamint felszerelés biztosításával azon tagállam kérelmére, amelynek
területén az esemény bekövetkezett.
(2) A 46/D.  § és e § alkalmazásában az Európai Unió más tagállama alatt mindazon államokat is érteni kell, amelyek
nem tagjai az Európai Uniónak, de amelyekkel az Európai Unió Tanácsa határozattal jóváhagyta a 2008/615/IB tanácsi
határozat, valamint a 2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról  szóló
megállapodás megkötését és alkalmazását.”

17.  § Az Rtv. 62/A.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján a határrendészeti feladatokat ellátó szerv tagja a szolgálati helye szerinti
államban rendszeresített kényszerítõ eszközt vagy lõfegyvert alkalmazhat, ha annak a Magyar Köztársaság területén
történõ alkalmazását jogszabály nem tiltja.”

18.  § Az Rtv. a 62/A.  §-t követõen a következõ alcímmel és 62/B.  §-sal egészül ki:

„Az Európai Unió más tagállama rendészeti feladatokat ellátó hatóságának közös mûveletben részt vevõ
tagjára vonatkozó rendelkezések
62/B.  § (1) A 46/D.  § alapján folytatott közös mûvelet során az Európai Unió más tagállama rendészeti feladatokat ellátó 
hatóságának a Magyar Köztársaság területén eljáró tagja
a) egyenruháját viselheti, a számára rendszeresített lõfegyvert és az ahhoz tartozó lõszert, valamint egyéb felszerelési
tárgyait magánál tarthatja,
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b) kényszerítõ eszközt – a (2) bekezdésben, valamint a 46/D.  § (2), (4) és (5) bekezdésében foglalt korlátozásokat
figyelembe véve – alkalmazhat,
c) lõfegyvert kizárólag jogos védelmi helyzetben, valamint végszükségben használhat.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján a feladatot ellátó a szolgálati helye szerinti államban rendszeresített
kényszerítõ eszközt vagy lõfegyvert alkalmazhat, ha annak a Magyar Köztársaság területén történõ alkalmazását
jogszabály nem tiltja.
(3) Az intézkedések és kényszerítõ eszközök alkalmazásának feltételeire a közös mûvelet megkezdését megelõzõen
a közös mûvelet során az Európai Unió más tagállama rendészeti feladatokat ellátó hatóságának a Magyar Köztársaság
területén eljáró tagját ki kell oktatni.”

19.  § Az Rtv. a következõ alcímmel, valamint 62/C.  §-sal egészül ki:

„Az Európai Unió más tagállama különleges intervenciós egységének tagjára vonatkozó rendelkezések
62/C.  § (1) A Magyar Köztársaság területén az Európai Unió más tagállama különleges intervenciós egységének tagja
(a továbbiakban: beavatkozó személy)
a) a 47.  § rendelkezése szerint testi kényszert, a 48.  § rendelkezése szerint bilincset, valamint a 49.  § (1) bekezdése
szerint rend õrbotot alkalmazhat,
b) szolgálati lõfegyverét magánál tarthatja, azt azonban kizárólag jogos védelmi helyzetben vagy végszükségben
használhatja, és
c) terrorcselekmény, vagy azzal összefüggõ bûncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személyt
foghat el.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján a beavatkozó személy a szolgálati helye szerinti államban rendszeresített
kényszerítõ eszközt vagy lõfegyvert alkalmazhat, ha annak a Magyar Köztársaság területén történõ alkalmazását
jogszabály nem tiltja.
(3) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések és kényszerítõ eszközök alkalmazásának feltételeire a beavatkozó személyt ki 
kell oktatni.
(4) A beavatkozó személy a Magyar Köztársaság területén történõ átutazása esetén is magánál tarthatja kényszerítõ
eszközét, valamint szolgálati lõfegyverét.”

20.  § Az Rtv. a következõ alcímmel és 62/D.  §-sal egészül ki:

„Felelõsségi és kártérítési szabályok
62/D.  § (1) A 46/E.  §, a 62/B.  § és a 62/C.  § alapján feladatot végrehajtó személy (a továbbiakban: feladatot végrehajtó
személy) eljárása során a Magyar Köztársaság területén okozott kárért a 26.  § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés
szerint a rend õrség felel. Ha a kárt a feladatot végrehajtó személy a szolgálati viszonyából eredõ kötelesség vétkes
megszegésével okozta, akkor a miniszter az érintett tagállamtól kérheti azon összeg megtérítését, amelyet eljárása
 miatt a sértettnek vagy a nevében eljárni jogosult személynek kifizettek.
(2) A Magyar Köztársaság területén eljáró feladatot végrehajtó személy szolgálati viszonyára, különös tekintettel
fegyelmi felelõsségére vonatkozóan a tagállam jogát kell alkalmazni.”

21.  § Az Rtv. a következõ alcímmel és 62/E.  §-sal egészül ki:

„Tájékoztatási kötelezettség
62/E.  § Az állampolgárok tájékoztatása érdekében a központi szerv honlapján közzé kell tenni azokat a jogszabályokat
vagy nemzetközi együttmûködési megállapodásokat, amelyek alapján az Európai Unió tagállama rendészeti feladatot
ellátó hatóságának tagja a magyar rend õrséggel együttmûködve a Magyar Köztársaság területén rendészeti
feladatokat hajthat végre, továbbá az intézkedési jogosultságot.”

22.  § Az Rtv. a következõ alcímmel és 62/F.  §-sal egészül ki:

„Értelmezõ rendelkezések
62/F.  § A 62/C.  § alkalmazása szempontjából:
a) különleges intervenciós egység: az Európai Unió tagállamának olyan bûnüldözõ egysége, amelynek szakterülete
a válsághelyzetek kezelése,
b) válsághelyzet: bármely olyan helyzet, amikor az Európai Unió tagállamának illetékes hatósága joggal feltételezi,
hogy egy bûncselekmény súlyos, közvetlen fizikai fenyegetést jelent az érintett tagállamban tartózkodó személyekre,
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az ott található vagyontárgyakra, infrastruktúrára vagy intézményekre, ideértve különösen a büntetõ
törvénykönyvben meghatározott terrorcselekményt.”

23.  § Az Rtv. 63.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A rend õrség bûncselekmény elkövetésének megelõzése, felderítése, megszakítása, az elkövetõ kilétének
megállapítása, elfogása, körözött személy felkutatása, tartózkodási helyének megállapítása, bizonyítékok
megszerzése, valamint a büntetõeljárásban részt vevõk és az eljárást folytató hatóság tagjainak,
az igazságszolgáltatással együttmûködõ személyek védelme, valamint az e törvényben meghatározott költségvetési
szervek bûnmegelõzési, bûnfelderítési célú ellenõrzése érdekében – törvény keretei között – titokban információt
gyûjthet.”

24.  § Az Rtv. 64.  § (1) bekezdése a következõ h) ponttal egészül ki:
[A Rendõrség a 63.  § (1) bekezdésében meghatározott bûnüldözési feladatának teljesítése érdekében]
„h) hírközlési rendszerekbõl és egyéb adattároló eszközökbõl információt gyûjthet.”

25.  § (1) Az Rtv. 69.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A rend õrség bírói engedéllyel a 63.  § (1) bekezdésében meghatározott bûnüldözési célból a súlyos
bûncselekmények esetében, valamint a (3) bekezdésben felsorolt esetekben a nyomozás elrendeléséig
a) magánlakást titokban átkutathat, az észlelteket technikai eszközökkel rögzítheti,
b) a magánlakásban történteket technikai eszközök segítségével megfigyelheti és rögzítheti,
c) postai küldeményt, valamint beazonosítható személyhez kötött zárt küldeményt felbonthat, ellenõrizheti, és azok
tartalmát technikai eszközzel rögzítheti,
d) elektronikus hírközlési szolgáltatás útján továbbított kommunikáció tartalmát megismerheti, az észlelteket
technikai eszközzel rögzítheti, valamint
e) számítástechnikai eszköz vagy rendszer útján továbbított, vagy azon tárolt adatokat megismerheti, rögzítheti és
felhasználhatja.”

(2) Az Rtv. 69.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A rend õrség az (1) bekezdésben felsorolt titkos információgyûjtésre szolgáló eszközöket és módszereket
(a továbbiakban: különleges eszközök) az ott meghatározottak szerint alkalmazhatja a bûncselekmény gyanúja  miatt
körözött személy felkutatására, továbbá
a) a lelkiismereti és vallásszabadság megsértése (Btk. 174/A.  §), a kitartottság (Btk. 206.  §), a hivatali visszaélés (Btk.
225.  §),
b) az (1) bekezdésben nem említett, üzletszerûen vagy bûnszövetségben elkövetett, három évig terjedõ
szabadságvesztéssel büntetendõ bûncselekmény,
c) az emberkereskedelem (Btk. 175/B.  §), a tiltott pornográf felvétellel visszaélés (Btk. 204.  §), a kerítés (Btk. 207.  §),
az embercsempészés (Btk. 218.  §), a bûnpártolás (Btk. 244.  §), a visszaélés szigorúan titkos és titkos minõsítésû adattal
(Btk. 221.  §), a visszaélés bizalmas minõsítésû adattal (Btk. 222.  §), a visszaélés korlátozott terjesztésû minõsítésû
adattal (Btk. 222/A.  §), a vesztegetés (Btk. 250.  §), a vesztegetés nemzetközi kapcsolatban (Btk. 255/B.  §),
a környezetkárosítás (Btk. 280.  §), a természetkárosítás (Btk. 281.  §), a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése
(Btk. 281/A.  §) bûncselekmények három évig terjedõ szabadságvesztéssel fenyegetett alakzata,
d) az (1) bekezdésben vagy az a)–c) pontban meghatározott bûncselekmény kísérlete, valamint – ha az elõkészületet
a törvény büntetni rendeli – elõkészülete
felderítése során.”

(3) Az Rtv. 69.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A rombolás (Btk. 142.  §) és a terrorcselekmény (Btk. 261.  §) felderítése a rend õrség hatáskörébe tartozik.”

26.  § Az Rtv. 70.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A különleges eszköz alkalmazása iránti kérelmet a rend õrség hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ felderítõ
szervének vagy nyomozó hatóságának vezetõje (a továbbiakban: nyomozó hatóság) terjeszti elõ.”

27044 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 188. szám



27.  § Az Rtv. 78.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„78.  § (1) Az e törvényben meghatározott központi rend õrségi adatállományokat
a) az általános rend õrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél az országos rend õrfõkapitány,
b) a belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szervnél a fõigazgató, valamint
c) a terrorizmust elhárító szervnél a fõigazgató
által kijelölt szervezeti egység kezeli és dolgozza fel.
(2) A kirendeltség adatait a kirendeltség vezetõje, a megyei (fõvárosi) rend õr-fõkapitányság adatait
a rend õrfõkapitány, a rend õrkapitányság, határrendészeti kirendeltség adatait a rend õrkapitány, valamint
a határrendészeti kirendeltség vezetõje által kijelölt szervezeti egység kezeli és dolgozza fel.
(3) A rend õrség szervei a hatáskörükbe és illetékességükbe tartozó bûnfelderítési, bûnüldözési, rendészeti,
határrendészeti és közigazgatási ügyekben adatkezelést végeznek.”

28.  § Az Rtv. 91/K.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„91/K.  § (1) A rend õrség a határforgalom ellenõrzése során, az államhatáron átlépõ harmadik ország állampolgárai által 
bemutatott okmányok, valamint a határátlépés során használt gépjármû adatait összeveti az alábbi nyilvántartások
adataival:
a) beutazási és tartózkodási tilalom hatálya alatt állók nyilvántartása,
b) körözési információs rendszer,
c) kényszerintézkedés hatálya alatt állók nyilvántartása,
d) útiokmány-nyilvántartás,
e) személyiadat- és lakcímnyilvántartás,
f) személyazonosító igazolványokra vonatkozó nyilvántartás,
g) közúti közlekedési nyilvántartás, jármûnyilvántartás,
h) Schengeni Információs Rendszer,
i) a szabálysértésekrõl vezetett nyilvántartás.
(2) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek államhatáron történõ átlépésekor
az (1) bekezdésben felsorolt nyilvántartásokban történõ ellenõrzést szúrópróbaszerûen alkalmazzák.”

29.  § Az Rtv. 91/L.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A rend õrség a jogszerû tartózkodás idõtartamának ellenõrzése céljából a határátlépéstõl számított öt évig
a határrendészeti adatállományban kezeli a határon átlépõ, külön törvény szerinti harmadik országbeli állampolgárok
a) családi és utónevét,
b) születési idejét (év, hó, nap),
c) nemét,
d) állampolgárságát,
e) úti okmányának számát, típusát és
f) vízumának számát, típusát.”

30.  § (1) Az Rtv. a 91/R.  §-t követõen a következõ alcímmel és 91/S.  §-sal egészül ki:

„Belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési célú adatkezelés
91/S.  § (1) A belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv kezeli azokat az adatokat, amelyek a 7.  § és
7/C.  § szerint meghatározott feladatai ellátásához – bûnmegelõzési és bûnfelderítési célból – szükségesek.
(2) A belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv hivatásos állományú tagja a kifogástalan életvitel
ellenõrzése, valamint a megbízhatósági vizsgálat során – a feladatai ellátása, a vizsgálat lefolytatása
céljából – betekinthet a védett állomány tagját foglalkoztató szerv személyügyi nyilvántartásának törvényben
meghatározott adataiba. Az ellenõrzés, valamint a vizsgálat lefolytatását követõen a keletkezett adatokat törölni kell.
(3) A belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv megbízhatósági vizsgálat során keletkezett
adataiba betekinthet, felvilágosítást vagy értesítést kérhet – a 91/D.  §-ban meghatározottakon túl – a vizsgálattal
érintett foglalkoztatását végzõ szerv vezetõje a munkáltatói jogkörébe tartozó feladatai ellátása céljából.”
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(2) Az Rtv. a 91/S.  §-t követõen a következõ alcímmel és 91/T.  §-sal egészül ki:

„A terrorizmust elhárító szerv adatkezelése
91/T.  § A terrorizmust elhárító szerv kezeli azokat az adatokat, amelyek a 7/E.  § szerint meghatározott feladatai
ellátásához – megelõzési, felderítési, felszámolási, személyvédelmi célból – szükségesek.”

31.  § Az Rtv. 97.  §-a a következõ f) ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában]
„f) automatizált keresés: másik szerv automatizált állományaihoz  való közvetlen hozzáférés, amely során a válasz is
teljesen automatizált módon érkezik.”

32.  § (1) Az Rtv. 100.  § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben]
„a) kijelölje az általános rend õrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szervét,
b) rend õr-fõkapitányságokat, rend õrkapitányságokat, kirendeltségeket, valamint szükség szerint más rend õri
szerveket hozzon létre vagy szüntessen meg,”

(2) Az Rtv. 100.  § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben]
„h) kijelölje a belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szervet, a terrorizmust elhárító szervet,
valamint meghatározza a belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv és a terrorizmust elhárító
szerv hatáskörének, továbbá feladataik ellátásának a részletes szabályait,”

(3) Az Rtv. 100.  § (1) bekezdése a következõ m) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben]
„m) állapítsa meg a belsõ bûnmegelõzési célú ellenõrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályait.”

33.  § (1) Az Rtv. 104.  § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény a következõ uniós jogi aktusoknak  való megfelelést szolgálja:]
„a) a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határellenõrzési kódex)
létrehozásáról  szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlament és tanácsi rendelet 7. és 16. cikke,”

(2) Az Rtv. 104.  § a következõ p)–r) ponttal egészül ki:
[E törvény a következõ uniós jogi aktusoknak  való megfelelést szolgálja:]
„p) az Európai Unió tagállamainak különleges intervenciós egységei közötti együttmûködés javításáról
válsághelyzetekben  szóló, 2008. június 23-i 2008/617/IB tanácsi határozat 2–4. cikke,
q) a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bûnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló
együttmûködés megerõsítésérõl  szóló, 2008. június 23-i 2008/615/IB tanácsi határozat 12. és 17–23. cikkei, valamint
e határozat végrehajtásáról  szóló, 2008/616/IB tanácsi határozat 17. cikke,
r) a Tanács határozata (2009. szeptember 21.) egyrészrõl az Európai Unió, másrészrõl Izland és Norvégia között
a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bûnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló
együttmûködés megerõsítésérõl  szóló, 2008/615/IB tanácsi határozat, valamint a terrorizmus és a határokon átnyúló
bûnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttmûködés megerõsítésérõl  szóló, 2008/615/IB tanácsi
határozat végrehajtásáról  szóló 2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról
 szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történõ aláírásáról és a megállapodás egyes rendelkezéseinek
ideiglenes alkalmazásáról.”

6. A nemzetbiztonsági szolgálatokról  szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

34.  § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatokról  szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 4.  § g) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[Az Információs Hivatal]
„g) ellátja a hatáskörébe tartozó személyek nemzetbiztonsági védelmének, illetve ellenõrzésének feladatait, valamint
objektumai mûveleti védelmét.”
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(2) Az Nbtv. 4.  §-a a következõ i) ponttal egészül ki:
[Az Információs Hivatal]
„i) saját állománya tekintetében ellátja a belsõ biztonsági és bûnmegelõzési célú ellenõrzési feladatokat, továbbá
a kifogástalan életvitel ellenõrzését.”

35.  § Az Nbtv. 6.  §-a a következõ i) ponttal egészül ki:
[A Katonai Felderítõ Hivatal]
„i) saját állománya tekintetében ellátja a belsõ biztonsági és bûnmegelõzési célú ellenõrzési feladatokat.”

36.  § Az Nbtv. 7.  §-a a következõ n) ponttal egészül ki:
[A Katonai Biztonsági Hivatal]
„n) saját állománya tekintetében ellátja a belsõ biztonsági és bûnmegelõzési célú ellenõrzési feladatokat.”

37.  § Az Nbtv. 8.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8.  § (1) A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
a) a jogszabályok keretei között a titkos információgyûjtés, illetve a titkos adatszerzés eszközeivel és
módszereivel – írásbeli megkeresésre – szolgáltatást végez a titkos információgyûjtésre, illetve a titkos adatszerzésre
feljogosított szervek titkos információgyûjtõ, valamint titkos adatszerzõ tevékenységéhez,
b) törvény által titkos információgyûjtésre, valamint titkos adatszerzésre feljogosított szervek igényei alapján
biztosítja az e tevékenységhez szükséges különleges technikai eszközöket és anyagokat,
c) speciális távközlési összeköttetést biztosít a Kormány által meghatározott felhasználók részére,
d) ellátja a biztonsági okmányok védelmével összefüggõ hatósági felügyeletet,
e) szakértõi, illetve – külön jogszabály rendelkezései szerint – igazságügyi szakértõi tevékenységet végez,
f) elvégzi a hatáskörébe tartozó, valamint a 68.  § (4) bekezdésének f) pontjában meghatározott személyek
nemzetbiztonsági ellenõrzését, illetve ellátja az objektumai mûveleti védelmét.
(2) A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kormányzati tájékoztató tevékenységet nem folytathat.
(3) A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat szolgáltató szervezet, az 54.  § (1) bekezdésében meghatározott eszközöket és
módszereket – az e) pont kivételével – saját kezdeményezésre csak az (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott
feladatai ellátása érdekében alkalmazhatja.
(4) A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat az 54.  § (1) bekezdés e) pontjában, valamint – a 71.  § (8) bekezdésében foglaltak
kivételével – az 56.  §-ban meghatározott titkos információgyûjtés eszközeit és módszereit saját kezdeményezésre
nem alkalmazhatja.
(5) A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat által teljesített szolgáltatások – az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott
igazságügyi szakértõi tevékenységet kivéve – térítésmentesek.
(6) A titkos információgyûjtésre, illetve a titkos adatszerzésre felhatalmazott szervek és a Nemzetbiztonsági
Szakszolgálat közötti együttmûködés rendjét a Kormány határozza meg.
(7) A nemzetbiztonsági Szakszolgálat a megkeresések teljesítésekor – a nemzetközi bûnügyi együttmûködés
keretében végzett határon átnyúló megfigyelés kivételével – kizárólag a Magyar Köztársaság területén
tevékenykedhet.”

38.  § Az Nbtv. 11.  § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési
ellenõrzését a rend õrségrõl  szóló törvényben meghatározott belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó 
szerv végzi.”

39.  § Az Nbtv. 43.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„43.  § A nemzetbiztonsági szolgálatok a birtokukba került adatokat csak az adatfelvétel elrendelésének jogalapjául
szolgáló célra használhatják fel, kivéve, ha az adat
a) bûncselekményi törvényi tényállás meg valósítására utal, és átadását törvény lehetõvé teszi, vagy
b) más nemzetbiztonsági szolgálat irányában tájékoztatási kötelezettséget alapoz meg, és az adatátvevõ maga is
jogosult az adat átvételére.”
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40.  § Az Nbtv. 56.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„56.  § A nemzetbiztonsági szolgálatok külsõ engedély alapján
a) lakást titokban átkutathatnak, az észlelteket technikai eszközökkel rögzíthetik,
b) a lakásban történteket technikai eszközök segítségével megfigyelhetik és rögzíthetik,
c) postai küldeményt, valamint beazonosítható személyhez kötött zárt küldeményt felbonthatnak, ellenõrizhetik és
azok tartalmát technikai eszközzel rögzíthetik,
d) elektronikus hírközlési szolgáltatás útján továbbított kommunikáció tartalmát megismerhetik, az észlelteket
technikai eszközzel rögzíthetik,
e) számítástechnikai eszköz vagy rendszer útján továbbított, vagy azon tárolt adatokat megismerhetik és azok
tartalmát technikai eszközzel rögzíthetik, továbbá felhasználhatják.”

41.  § Az Nbtv. 61.  §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím és rendelkezés lép:

„A titkos információgyûjtésre és a titkos adatszerzésre vonatkozó egyéb szabályok
61. § (1) Ha a titkos információgyûjtésre, illetve a titkos adatszerzésre a 8.  § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak
szerint kerül sor, a titkos információgyûjtéshez, illetve a titkos adatszerzéshez szükséges engedély beszerzése
az alkalmazást megrendelõ szerv feladata. Az alkalmazás jogszerûségéért a megrendelõ szerv, a végrehajtásért
a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat felel.
(2) A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat a szolgáltatói feladata keretében alkalmazott titkos információgyûjtés, illetve
titkos adatszerzés eredményeként megszerzett valamennyi adatot kizárólag a megrendelõ szerv számára továbbítja,
a továbbított adatokat a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat nyilvántartásából törölni kell.
(3) A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat szolgáltató feladataival kapcsolatosan nyilvántartást vezet, amely tartalmazza
a) a megrendelõ szervezet írásbeli megkeresését a szükséges engedéllyel,
b) a megkeresésben megjelölt személyek azonosításához szükséges személyes adatokat,
c) az adott ügyben alkalmazott titkos információgyûjtés, illetve titkos adatszerzés eszközeinek és módszereinek
leírását, valamint
d) a megrendelõ szervezet részére továbbított adathordozók jegyzékét.
(4) A közölt adatok hitelességéért az adatszolgáltató, a felhasználásáért, illetve az erre alapozott intézkedések
megtételéért vagy elmulasztásáért a titkos információgyûjtést, illetve a titkos adatszerzést megrendelõ szerv a felelõs.
(5) A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat a szolgáltatói feladata ellátásához kapcsolódóan a (3) bekezdésben
meghatározottakon túl személyes adatokat nem tárolhat.”

42.  § (1) Az Nbtv. 71.  § (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Ha az „A” vagy „B” típusú kérdõívhez kötõdõ ellenõrzés során kockázati tényezõ meglétére utaló adat keletkezik,
az ellenõrzést végzõ nemzetbiztonsági szolgálat javaslatára a kezdeményezõ az érintett személlyel – 30 napon
belül – a kockázati tényezõt feltáró eredménytõl függõen „B” vagy „C” típusú kérdõívet töltet ki. Ebben az esetben
az ellenõrzés határidejét az új kérdõív nemzetbiztonsági szolgálathoz történõ megérkezésétõl kell számítani.
(6) Az ellenõrzés a kérdõívben megadott adatok  valóságának vizsgálatára és értékelésére, valamint egyéb kockázati
tényezõk felderítésére terjed ki.”

(2) Az Nbtv. 71.  §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az ellenõrzés kezdeményezésére jogosult személy értesíti az ellenõrzést lefolytató nemzetbiztonsági szolgálatot,
ha az érintett már nem tölt be fontos és bizalmas munkakört.”

43.  § Az Nbtv. a következõ 71/A–71/D.  §-sal egészül ki:
„71/A.  § (1) Az ellenõrzést „A” típusú kérdõív esetén az elrendeléstõl számított 30, „B” típusú kérdõív esetén 45, „C”
típusú kérdõív esetén 60 napon belül kell lefolytatni. Ha az ellenõrzés során külföldi hatóság vagy szolgálat
megkeresése szükséges, a megkeresés teljesítésének határideje az ellenõrzés határidejébe nem számít be.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt határidõ egy esetben 30 nappal meghosszabbítható.
(3) Az ellenõrzés határidejének meghosszabbításáról az eljáró nemzetbiztonsági szolgálat vezetõje határoz, arról
a kezdeményezõt, valamint a kezdeményezõ útján az elrendelõt és az ellenõrzés alá vont személyt 8 napon belül
írásban értesíti.
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(4) Az ellenõrzés határidejének meghosszabbítására az Nbtv. 71.  §-ának (4) bekezdése alapján kezdeményezett
eljárás esetén csak akkor van mód, ha az alacsonyabb fokú ellenõrzésnél erre nem került sor.
71/B.  § (1) Ha külföldi tartózkodás, betegség vagy egyéb – az ellenõrzést végzõ nemzetbiztonsági szolgálaton kívül
álló – külsõ tényezõ az ellenõrzés alá vont személy eredményes ellenõrzését aránytalanul megnehezíti vagy
lehetetlenné teszi, az ellenõrzést az akadály megszûnéséig szüneteltetni lehet.
(2) Az ellenõrzés (1) bekezdés szerinti szüneteltetésérõl, valamint az ellenõrzés folytatásáról az eljáró
nemzetbiztonsági szolgálat vezetõje határoz, és arról az elrendelõt, a kezdeményezõt és az ellenõrzés alá vont
személyt 8 napon belül írásban értesíti.
(3) Az ellenõrzés szüneteltetésének idõtartama a nemzetbiztonsági ellenõrzés lefolytatására rendelkezésre álló
határidõbe nem számít bele.
(4) Ha a szüneteltetés oka a (2) bekezdés szerinti döntést követõ hat hónapon belül nem szûnik meg, az ellenõrzést
az eljáró nemzetbiztonsági szolgálat vezetõjének javaslatára az elrendelõ megszünteti, és errõl a kezdeményezõt,
valamint az eljáró nemzetbiztonsági szolgálatot 8 napon belül írásban tájékoztatja.
(5) Az ellenõrzés szüneteltetése (4) bekezdés szerinti határidejének lejárta elõtt az arra okot adó körülmény
megszûnése esetén az eljáró nemzetbiztonsági szolgálat vezetõje – a kezdeményezõ és az érintett egyidejû írásbeli
értesítése mellett – az ellenõrzés folytatásáról rendelkezik.
71/C.  § (1) Ha a nemzetbiztonsági ellenõrzés elrendelésének törvényben foglalt oka az ellenõrzés idõtartama alatt
megszûnik, továbbá az ellenõrzött halála esetén, a nemzetbiztonsági szolgálat vagy a kezdeményezõ 8 napon belül
írásban tájékoztatja az elrendelõt.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az elrendelõ az eljáró nemzetbiztonsági szolgálat vezetõjének
javaslata alapján az ellenõrzést megszünteti, és errõl a kezdeményezõt, valamint a kezdeményezõ útján az ellenõrzés
alá vont személyt 8 napon belül írásban értesíti.
71/D.  § (1) Az ellenõrzés alá vont személy a 71.  § (4) bekezdésében foglalt intézkedés, az ellenõrzés szüneteltetése,
annak megszüntetése, valamint az ellenõrzésnek a 71/C.  § szerinti megszüntetése ellen a miniszternél az értesítés
kézhezvételétõl számított 8 napon belül panasszal élhet. A panasznak a jogorvoslattal érintett intézkedésre halasztó
hatálya nincs.
(2) A miniszter a panaszt 15 napon belül kivizsgálja, annak eredményérõl a panaszost és a kezdeményezõt, valamint
az eljáró nemzetbiztonsági szolgálat vezetõjét írásban tájékoztatja. A miniszter döntése ellen további jogorvoslatnak
nincs helye.”

7. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról  szóló 1996. évi XLIII. törvény
módosítása

44.  § (1) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról  szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: 
Hszt.) 2.  § n) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„n) berendelés: a fegyveres szervet irányító miniszter arra irányuló rendelkezése, hogy a hivatásos állomány tagja
a Miniszterelnökségnél, az általa vezetett minisztériumban vagy törvényben meghatározott – a miniszter irányítása,
felügyelete, valamint költségvetési jogállása alapján irányítása, felügyelete alá tartozó – szervnél meghatározott
beosztásban teljesítse szolgálatát;”

(2) A Hszt. 2.  § u) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„u) közszolgálati jogviszony: a köztisztviselõk jogállásáról  szóló 1992. évi XXIII. törvény és a kormánytisztviselõk
jogállásáról  szóló 2010. évi LVIII. törvény szabályai szerinti közszolgálati jogviszony;”

45.  § A Hszt. 33.  § (1) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Ha a felmentés a hivatásos állomány tagjának nemzetbiztonsági szempontból felróható alkalmatlansága, vagy
az 56.  § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott alkalmatlansága  miatt válik szükségessé, valamint, ha
a szakszervezeti tisztségviselõt fegyelmileg kell felelõsségre vonni, errõl a megfelelõ szakszervezeti szervet elõ zetesen
értesíteni kell.”
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46.  § A Hszt. 34/B.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„34/B.  § (1) A Rendvédelmi Szervek Érdekvédelmi Fóruma (a továbbiakban: RÉF) az e törvény által szabályozott
jogviszonyban állókat együttesen érintõ munkaügyi, foglalkoztatási, bér-, jövedelempolitikai és a rendvédelmet
érintõ egészségügyi kérdések országos szintû, ágazatközi érdekegyeztetési fóruma.
(2) A RÉF-ben a Kormány – az alapszabályban meghatározott – a hivatásos állomány képviseletét ellátó országosan
reprezentatív szakszervezetekkel, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok érdekképviseleti szerveivel egyeztet.
(3) A RÉF az alapszabályában maga határozza meg a szervezetét, a mûködésének rendjét, az egyeztetés célját és
tárgyköreit, valamint a szociális partnereket megilletõ jogosítványokat.
(4) A RÉF mûködésének feltételeit a Kormány a rendészetért felelõs miniszter útján biztosítja.”

47.  § (1) A Hszt. 37.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Hivatásos szolgálati viszony önkéntes jelentkezés alapján azzal a 18. életévét betöltött, de 37 évnél nem idõsebb,
cselekvõképes, állandó belföldi lakóhellyel rendelkezõ, a rendfokozati állománycsoporthoz meghatározott iskolai
végzettségû, szakképzettségû magyar állampolgárral létesíthetõ,
a) aki a hivatásos szolgálatra egészségi, pszichikai és fizikai szempontból alkalmas,
b) akinek életvitele nem kifogásolható és hozzájárul annak a szolgálati viszony létesítése elõtti, valamint a szolgálati
viszony fennállása alatti ellenõrzéséhez,
c) aki elfogadja egyes alkotmányos jogainak e törvény szerinti korlátozását,
d) aki tudomásul veszi, hogy szolgálati viszonya fennállása alatt szolgálata törvényes ellátását tudta és beleegyezése
nélkül – törvényben meghatározott szerveknél és módon – ellenõrizhetik (a továbbiakban: megbízhatósági vizsgálat),
e) aki hozzájárul a jogszabályokban meghatározott szintû nemzetbiztonsági ellenõrzéséhez, ha az a beosztása
ellátásához szükséges.”

(2) A Hszt. 37.  §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott megbízhatósági vizsgálatot a belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési
feladatokat ellátó szerv végzi.”

48.  § A Hszt. 37/A.  §-a és 37/B.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„37/A.  § (1) Nem létesíthetõ szolgálati viszony azzal,
a) aki büntetett elõéletû,
b) aki a betöltendõ munkakörnek megfelelõ foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll,
c) aki büntetlen elõéletû, de a bíróság bûncselekmény elkövetése  miatt büntetõjogi felelõsségét jogerõs ítéletben
megállapította,
ca) szándékos bûncselekmény  miatt kiszabott, ötévi vagy azt meghaladó végrehajtandó szabadságvesztés büntetés
esetén a mentesítés beálltától számított tizenkét évig,
cb) szándékos bûncselekmény  miatt kiszabott, öt évet el nem érõ végrehajtandó szabadságvesztés esetén
a mentesítés beálltától számított tíz évig,
cc) szándékos bûncselekmény  miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett vagy részben felfüggesztett
szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig,
cd) szándékos bûncselekmény  miatt kiszabott közérdekû munka vagy pénzbüntetés esetén a mentesítés beálltától
számított öt évig,
ce) gondatlan bûncselekmény  miatt kiszabott, végrehajtandó szabadságvesztés büntetés esetén a mentesítés
beálltától számított nyolc évig,
cf) gondatlan bûncselekmény  miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén a mentesítés
beálltától számított öt évig,
cg) gondatlan bûncselekmény  miatt kiszabott, közérdekû munka vagy pénzbüntetés esetén a mentesítés beálltától
számított három évig,
d) akivel szemben a bíróság kényszergyógykezelést alkalmazott, a kényszergyógykezelést megszüntetõ végzés
jogerõre emelkedésétõl számított három évig,
e) akivel szemben a bíróság próbára bocsátást alkalmazott, a próbaidõ, annak meghosszabbítása esetén
a meghosszabbított próbaidõ elteltétõl számított három évig,
f) akivel szemben büntetõeljárás – ide nem értve a magánvádas vagy pótmagánvádló vádindítványa alapján indult
eljárást – van folyamatban, a büntetõeljárás jogerõs bejezéséig,
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g) korábban már állt hivatásos szolgálati viszonyban, és az 53.  § f) vagy g) pontja, vagy az 56.  § (6) bekezdése alapján
szûnt meg.
(2) A cc)–cg) és az e) pontban foglalt kizáró októl a munkáltató eltekinthet, ha az eljárásra kizárólag katonai
bûncselekmény  miatt került sor.
37/B.  § (1) Hivatásos szolgálati viszony a 37.  § (1) bekezdésében meghatározott feltételeken túl akkor létesíthetõ vagy
tartható fenn, ha a hivatásos állomány tagja vagy a jelentkezõ
a) életvitele kifogástalan, és
b) írásban hozzájárul
ba) a 7. számú mellékletben meghatározott személyes adatai és bûnügyi személyes adatai kezeléséhez,
bb) életvitele kifogástalanságának ellenõrzése érdekében a felvételét megelõzõen és a szolgálati viszony tartama
alatt a (2) bekezdésben meghatározottak ellenõrzéséhez.
(2) Az életvitel kifogástalan, ha a hivatásos állomány tagja vagy a jelentkezõ
a) esetében nem állnak fenn – a hivatásos állomány tagja esetében a folyamatban lévõ büntetõeljárás
kivételével – a 37/A.  § (1) bekezdésében meghatározottak, és
b) megfelel – különös tekintettel a szolgálaton kívüli magatartására, családi és lakókörnyezeti kapcsolataira, anyagi,
jövedelmi viszonyaira, valamint a bûncselekményt elkövetõ vagy azzal gyanúsítható személyekkel fenntartott
kapcsolatára – a szolgálat törvényes, befolyástól mentes ellátására.
(3) A (2) bekezdésben írt feltételek ellenõrzését – ha törvény másként nem rendelkezik – a rend õrségrõl  szóló
törvényben meghatározott belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv végzi. A nemzetbiztonsági
szolgálatok a saját munkatársaikra vonatkozóan végzett külön törvény szerinti biztonsági ellenõrzés alkalmával
adatszolgáltatás végett e szervet megkeresik. A megkeresett szerv a biztonsági ellenõrzéssel érintett körben
adatszolgáltatásra köteles.
(4) A rend õrségrõl  szóló törvényben meghatározott belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv
a (2) bekezdésben foglaltak ellenõrzése során
a) a hivatásos állományba jelentkezõrõl, valamint a hivatásos állomány tagjáról, továbbá a vele közös háztartásban élõ 
hozzátartozóról a bûnügyi nyilvántartó szerv valamennyi bûnügyi nyilvántartásából, továbbá a rendészeti szervek
nyilvántartásaiból adatot igényelhet, az e szerveknél folyamatban lévõ vagy befejezett fegyelmi eljárás irataiba
betekinthet,
b) a hivatásos állományba jelentkezõrõl, vagy a hivatásos állomány tagjáról lakóhelyén, tartózkodási helyén,
munkahelyén – nyíltan vagy a rend õri jelleg leplezésével – környezettanulmányt készíthet.
(5) A hivatásos állomány tagjának vagy a jelentkezõnek a kifogástalan életvitel ellenõrzéséhez csatolni kell a vele
közös háztartásban élõ hozzátartozójának nyilatkozatát, amelynek szövegét a törvény 8. számú melléklete
tartalmazza.”

49.  § A Hszt. a 37/B.  §-t követõen a következõ 37/C.  §-sal egészül ki:
„37/C.  § (1) A hivatásos állomány tagját az ellenõrzés megkezdésérõl, befejezésérõl tájékoztatni nem kell, az elvégzett
vizsgálat eredményét közölni kell vele. Ha nem létesül szolgálati viszony, vagy a szolgálati viszony fennállása alatti
ellenõrzés jogsértést, vagy kifogásolható életvitelt nem állapít meg, a keletkezett iratokat, adatokat – a kifogástalan
életvitel ellenõrzését elrendelõ és befejezõ határozat kivételével – az ellenõrzés befejezésétõl számított 8 napon belül
meg kell semmisíteni.
(2) A szolgálati viszony fennállása alatt a kifogástalan életvitel ellenõrzését a miniszter által meghatározott
gyakorisággal – legfeljebb azonban évente – kell végrehajtani. Soron kívüli ellenõrzésre akkor kell intézkedni, ha
a kifogástalan életvitel ellenõrzésének kezdeményezésére jogosult tudomására jutott adatokból kifogásolható
életvitelre lehet következtetni.”

50.  § A Hszt. 42.  § (2) bekezdése a következõ m) ponttal egészül ki:
[Hivatásos szolgálat a fegyveres szerven kívül a következõ szerveknél teljesíthetõ:]
„m) rendészeti adatfeldolgozást végzõ szervnél”
[(a továbbiakban együtt: más szerv).]

51.  § A Hszt. 43.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A hivatásos állomány tagja beleegyezésével, határozott vagy határozatlan idõre – a 43/A.  §-ban foglalt
kivétellel – a fegyveres szerven kívül a Miniszterelnökségnél, valamint a miniszter irányítása, felügyelete alá tartozó,
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valamint költségvetési jogállása alapján irányítása, felügyelete alatt álló szervnél berendeléssel, egyéb más szervnél
az érintett miniszterek és a fegyveres szerv megállapodása alapján vezényléssel teljesíthet szolgálatot. A határozott
idejû berendelés, vezénylés az érintett beleegyezésével meghosszabbítható.”

52.  § A Hszt. a következõ 43/B.  §-sal egészül ki:
„43/B.  § (1) A miniszter az irányítása alatt álló fegyveres szerv hivatásos állományú tagját – beleegyezésével –
az állományilletékes parancsnok elõ zetes tájékoztatásával
a) a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár kezdeményezésére a Miniszterelnökséghez,
b) az általa vezetett minisztériumba,
c) az irányítása, felügyelete, valamint költségvetési jogállása alapján irányítása, felügyelete alatt álló
ca) önálló költségvetési szervhez,
cb) rendvédelmi oktatási intézménybe,
cc) tudományos, kutató intézménybe,
cd) a fogva tartottak kötelezõ foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezethez
meghatározott munkakör vagy feladat ellátására szolgálattételre berendelheti.
(2) A berendelés tartama alatt a szolgálati viszonyt nem érintõ munkáltatói jogköröket a foglalkoztató szerv vezetõje
gyakorolja.
(3) A berendelés megszüntetését a foglalkoztató szerv és a berendelt indokolás nélkül kezdeményezheti. Ha
a berendelés megszüntetését a berendelt kezdeményezi, az általa ellátott munkakör, illetve feladat mással  való
ellátásáig, de legfeljebb egy hónapig a berendelt visszatartható.
(4) A berendelés megszüntetésére a 43.  § (5) és (6) bekezdését értelemszerûen alkalmazni kell, ha a berendelés
megszüntetését követõen e rendelkezések alkalmazása alapján a hivatásos állomány tagjának felmentésére kerül sor,
az ezzel összefüggõ juttatások a berendelést megelõzõen foglalkoztatást végzõ szervet terhelik.”

53.  § A Hszt. 44.  § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A fegyveres szerv személyi állományába tartozó, de a fegyveres szervnél szolgálati beosztást be nem töltõ személyt
rendelkezési állományba kell helyezni. Ennek megfelelõen a fegyveres szerv rendelkezési állományába tartozik:]
„b) akinek a beosztása létszámcsökkentés vagy átszervezés  miatt megszûnt, a szolgálat felsõ korhatárának betöltését
megelõzõ 1 éven belül, a korhatár betöltéséig, illetve akinek a beosztása a jelzett okok  miatt szûnt meg, de más
beosztásba tervezett, legfeljebb 2 évig;”

54.  § A Hszt. a 49.  §-t követõen a következõ 49/A.  §-sal egészül ki:
„49/A.  § (1) A hivatásos állomány tagja, akit a 44.  § (1) bekezdés b) pontja szerint legfeljebb két évre rendelkezési
állományba helyeztek, a rendelkezési állomány ideje alatt beleegyezése nélkül a fegyveres szerv bármely szervezeti
egységéhez végzettségének és képzettségének megfelelõ meghatározott szolgálati feladat teljesítésére
vezényelhetõ. A vezénylés esetén a lakóhely és a vezénylés szerinti szolgálatteljesítési hely között a tömegközlekedési
eszközzel történõ oda- és visszautazás idõtartama a két órát – ha a rendelkezési állományba helyezést megelõzõen
a lakóhely és a szolgálatteljesítési hely közötti oda- és visszautazás két óránál hosszabb idõt vett igénybe, akkor ezt
az idõtartamot – nem haladhatja meg.
(2) A 44.  § (1) bekezdés b) pontja szerinti rendelkezési állományba helyezés esetén a hivatásos állomány tagja részére
az átszervezés  miatt megszûnt szolgálati beosztásának megfelelõ távolléti díjat kell folyósítani.
(3) Az (1) bekezdés alapján rendelkezési állományból történõ vezénylés esetén a hivatásos állomány tagját
a vezénylés szerinti szolgálati feladat ellátására rendszeresített beosztásnak megfelelõen kell besorolni és illetményét
megállapítani.
(4) Az (1) bekezdés szerinti vezénylésre a 49.  §-ban meghatározottak nem alkalmazhatók.
(5) A hivatásos önkormányzati tûzoltóra az (1)–(4) bekezdés rendelkezése nem vonatkozik.”

55.  § (1) A Hszt. 51.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Szünetel a szolgálati viszonya a polgári védelem, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a büntetés-végrehajtási szervezet,
valamint az állami és hivatásos önkormányzati tûzoltóság hivatásos állománya olyan tagjának, akit az országgyûlési
képviselõi, európai parlamenti képviselõi, illetve a fõpolgármesteri, polgármesteri választáson jelöltként
nyilvántartásba vettek.
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A szünetelés idõtartama jelöltségének nyilvántartásba vételétõl a választás befejezéséig, illetve megválasztása esetén
a mandátuma igazolásáig tart.”

(2) A Hszt. 51.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha a hivatásos állomány (1) bekezdés szerint nyilvántartásba vett tagja a jelöltségtõl visszalépett, vagy nem
választották meg, az eredeti szervezeti egységénél és szolgálati beosztásában folytatja szolgálatát.”

56.  § (1) A Hszt. 56.  § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A hivatásos állomány tagjának a szolgálati viszonyát felmentéssel meg kell szüntetni, ha]
„b) nem felel meg a kifogástalan életvitel követelményének, ezért a hivatásos szolgálatra alkalmatlanná vált;”

(2) A Hszt. 56.  § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott alkalmatlanság  miatt felmentéssel szûnik meg a szolgálati viszonya
annak, aki nem felel meg a kifogástalan életvitel 37/B.  § (2) bekezdésben meghatározott követelményeinek, kivéve, ha
a büntetõjogi felelõsséget megállapító jogerõs ítélet katonai bûncselekmény  miatt született és mentesítés folytán
mentesült a büntetett elõélethez fûzõdõ hátrányok alól.”

57.  § A Hszt. 57.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A nemzetbiztonsági szempontból neki felróható okból beosztásának ellátására alkalmatlanná vált, illetve az 56.  §
(2) bekezdés b) pontjában meghatározott okból hivatásos szolgálatra alkalmatlanná vált személy szolgálati viszonyát
felmentési idõ nélkül kell megszüntetni.”

58.  § A Hszt. 59.  § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A törvény erejénél fogva szûnik meg a hivatásos állomány tagjának a szolgálati viszonya]
„c) országgyûlési vagy európai parlamenti képviselõvé, fõpolgármesterré, fõpolgármester-helyettessé, megyei
közgyûlés elnökévé, alelnökévé, polgármesterré, alpolgármesterré, történt megválasztás;”
[ miatt.]

59.  § A Hszt. 63.  § (6) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Végkielégítésre nem jogosult a hivatásos állomány tagja, ha]
„c) nem felel meg a kifogástalan életvitel követelményének, ezért a hivatásos szolgálatra alkalmatlanná vált.”

60.  § A Hszt. 96.  § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az állomány tagjának kérelmére illetmény nélküli szabadságot kell engedélyezni:]
„a) a gyermek gondozása céljából
aa) a szülési szabadság letöltését követõ naptól,
ab) az állomány férfi tagjának a gyermek születésétõl,
ac) örökbefogadott vagy nevelt gyermek esetén az örökbefogadás vagy a nevelésbe vétel hivatalosan igazolt
idõpontjától
a gyermek 3. életévének – ikergyermek esetén a tankötelessé válás évének végéig –, tartósan beteg vagy súlyosan
fogyatékos gyermek esetében a 12. életéve betöltéséig.”

61.  § A Hszt. 101.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az állományilletékes parancsnok a meghatározott személyi juttatások elõirányzatán belül a tárgyévet megelõzõ
év szakmai munkája értékelése alapján a hivatásos állomány tagjának besorolás szerinti beosztási illetményét
legfeljebb 30%-kal magasabban, illetve 20%-kal alacsonyabban állapíthatja meg.”

62.  § (1) A Hszt. 103.  § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A felsõfokú iskolai végzettséggel rendelkezõ hivatásos állomány illetménykiegészítésének mértéke]
„a) a Miniszterelnökségnél, a minisztérium hivatali szervezeti egységeinél, a miniszter irányítása alá tartozó belsõ
bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv és a terrorizmust elhárító szerv állományánál, berendelés
vagy vezénylés esetén is a beosztási illetmény 50%-a,”
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(2) A Hszt. 103.  § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A középfokú iskolai végzettséggel rendelkezõ hivatásos állomány illetménykiegészítésének mértéke:]
„a) a Miniszterelnökségnél, a minisztérium hivatali szervezeti egységeinél, a miniszter irányítása alá tartozó belsõ
bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv és a terrorizmust elhárító szerv állományánál, berendelés
vagy vezénylés esetén is a beosztási illetmény 15%-a,”

63.  § A Hszt. 116.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„116.  § (1) A hivatásos állomány tagját a természetbeni ellátás keretében térítésmentesen el kell látni a fegyveres szerv
feladatainak megfelelõ fegyverzettel, felszereléssel, ruházattal és – a jogszabályban meghatározott
esetben – élelmezéssel.
(2) Az ellátási normákban meghatározott egyenruházat és felszerelési cikkek beszerzésére elsõ alkalommal
alapfelszerelési, ezt követõen pedig évenként egyenruházati utánpótlási ellátmány jár.
(3) A hivatásos állomány tagja évente a mindenkori illetményalap 250%-ának megfelelõ mértékû ruházati utánpótlási 
ellátmányra jogosult, amely természetben is kiadható. A hivatásos állomány tagjának a ruházati utánpótlási ellátmány
felhasználását ruházati termékrõl  szóló számlával kell igazolni. Ez esetben az ellátmány a személyi jövedelemadó
szempontjából természetbeni juttatásként kiadott munkaruházatnak minõsül. A ruházati utánpótlási ellátmány
kiadásának rendjét a miniszter állapítja meg.
(4) A hivatásos állomány tagja a mindenkori ruházati utánpótlási ellátmány terhére a miniszter által meghatározott
mértékben köteles a ruházat költségeit fedezni.
(5) A hivatásos állomány tagja részére a miniszter – a (3) bekezdésben meghatározott ruházati utánpótlási
ellátmányon felül – évente, kiegészítõ ruházati utánpótlási ellátmány természetbeni kiadásáról rendelkezhet.
Az ellátmány a személyi jövedelemadó alkalmazásában az egyenruha természetbeni kiadásának minõsül.
(6) A ruházati utánpótlási ellátmányt a jogosultság évében kell kiadni. Ellátmányként csak rendszeresített
egyenruházati termék szolgáltatható ki.”

64.  § A Hszt. 254.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A 104.  §-ban meghatározott pótlékokon felül a hivatásos állomány tagját az illetményalap százalékában pótlékok
illetik meg. Azon illetménypótlékoknál, ahol a pótlék mértéke alsó és felsõ határ között állapítható meg, a pótlék
tényleges mértékét az érintett munkakörének az általános munkakörülményektõl  való eltérõsége alapján kell
meghatározni.
A pótlékok mértéke:
a) egy hónapra számítva:
1. különleges bevetési pótlék 100–150%
2. lovasjárõri pótlék 25%
3. kutyavezetõi pótlék 20%
4. gépjármûvezetõi pótlék 13%
5. különleges gépjármûvezetõi pótlék 25%
6. díszelgési pótlék 25%
7. hajóvezetõi pótlék 20%
8. nyomozói pótlék 65%
9. zenekari pótlék 10%
10. nagyfrekvenciás és ionizáló sugárzásnak, illetõleg mérgezésnek, valamint biológiai anyag 
feldolgozása közben fertõzés veszélyének kitett beosztásban szolgálatot teljesítõk pótléka 45%
11. veszélyes katasztrófavédelmi beosztás pótléka 45%
12. veszélyes tûzoltói beosztás pótléka 45–50%
13. a belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó 
 szerv állománya belsõ ellenõrzési pótléka 100–250%
14. a terrorizmust elhárító szerv állományának pótléka 150–450%
15. közterületi /határrendészeti/ pótlék 45%
b) teljesített óránként:
1. helikopter-vezetõi pótlék 10%
2. éjszakai pótlék 0,5%
3. délutáni pótlék 0,25%
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4. készenléti pótlék 0,25%
5. tûzszerészpótlék 15%
6. búvárpótlék 5%
7. akció szolgálati pótlék 0,5%
c) szolgálatonként:
1. ügyeleti pótlék 3,8–7,4%
2. egyéb veszélyességi pótlék 2,1%”

65.  § A Hszt. 268.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzati tûzoltóparancsnok kinevezése és felmentése az önkormányzati képviselõ-testület
(a továbbiakban: képviselõ-testület), a Fõváros esetén a közgyûlés (a továbbiakban: közgyûlés) hatáskörébe tartozik.
Az önkormányzati tûzoltóparancsnok kinevezéséhez a szakmai felügyeletet ellátó tûzoltóparancsnok, a Fõváros
esetén az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság fõigazgatójának egyetértése szükséges.”

66.  § A Hszt. a következõ 276/B.  §-sal egészül ki:
„276/B.  § (1) A tûzoltó szolgálati helye illetékességi és mûködési területén tûzvédelmi szakértõi jogosultsághoz kötött
tevékenységet csak az igazságszolgáltatási szervek felkérésére végezhet.
(2) A tûzoltó szolgálati helye illetékességi és mûködési területén kívüli, tûzvédelmi szakértõi jogosultsághoz kötött
tevékenységét a szakmai felügyeletet ellátó szerv engedélyezi.”

67.  § A Hszt. 284.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A miniszter további alkalmassági követelményeket határozhat meg.”

68.  § A Hszt. a következõ 341/C.  §-sal egészül ki:
„341/C.  § (1) Ha a hivatásos állomány tagja 2011. január 1-je elõtt megfelelt a kifogástalan életvitel követelményének,
vele szemben a 37/A.  §-ban meghatározott kizáró ok csak újabb bûncselekmény elkövetése esetén alkalmazható.
(2) A 2011. január 1-jén folyamatban lévõ méltatlansági eljárást a 2010. december 31-én hatályos szabályok szerint
kell lefolytatni.
(3) Ha a közös háztartásban élõ hozzátartozó 37/B.  § (5) bekezdés szerinti nyilatkozatot nem tesz, az nem érinti
a hivatásos állomány tagjának szolgálati viszonyát, amennyiben az 2010. december 31-én fennállt.”

69.  § A Hszt. 342.  § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben részletesen szabályozza]
„f) a kifogástalan életvitel ellenõrzése végrehajtásának szabályait;”

70.  § A Hszt. a következõ 343.  §-sal egészül ki:
„343.  § A 91.  §, a 95/A.  § és 96.  § (1) bekezdés a) pontja az UNICE, a CEEP és az ESZSZ által a szülõi szabadságról kötött
keretmegállapodásról  szóló 1996. június 3-i 96/34/EK tanácsi irányelv mellékletét képezõ keretmegállapodás II. fejezet
2. szakasz 1., 4., 5. és 6. bekezdésének  való részbeni megfelelést szolgálja.”

71.  § A Hszt. XXVII. Fejezetében a „FELHATALMAZÁSOK” cím helyébe a „FELHATALMAZÁSOK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ
JOGÁNAK VALÓ MEGFELELÉS” cím lép.

72.  § (1) A Hszt. 2. számú melléklete helyébe e törvény 1. melléklete lép.
(2) A Hszt. az e törvény 2. melléklete szerinti 8. számú melléklettel egészül ki.

8. A közterület-felügyeletrõl  szóló 1999. évi LXIII. törvény módosítása

73.  § A közterület-felügyeletrõl  szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 1.  § (1) és (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) A közterületi rend és tisztaság védelmérõl, a tömegközlekedési eszközök használati rendjének fenntartásáról,
az önkormányzati vagyon védelmérõl a települési önkormányzat közterület-felügyelet, illetõleg közterület-felügyelõ
útján gondoskodhat.
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(2) Közterület-felügyeletet a községi, a városi képviselõ-testület, a megyei jogú városi közgyûlés,
a fõvárosban – a helyi önkormányzatokról  szóló törvény keretei között – a fõvárosi kerületi képviselõ-testület és
a közgyûlés (a továbbiakban együtt: képviselõ-testület) hozhat létre a polgármesteri (fõpolgármesteri) hivatal belsõ
szervezeti egységeként, önálló költségvetési szervként vagy költségvetési szerv belsõ szervezeti egységeként.
Közterület-felügyeletet több önkormányzat társulásos formában is mûködtethet.”

74.  § A Kftv. 3.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3.  § A felügyelõ feladatait az önkormányzat illetékességi területén lévõ közterületen, az önkormányzat
intézményeinek, gazdasági szervezeteinek területén, valamint az önkormányzat tömegközlekedési feladatának
ellátása során üzemeltetett tömegközlekedési eszköz szerzõdésszerû használatának ellenõrzése során látja el.”

75.  § A Kftv. 13.  § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A felügyelõ részére a hatósági szolgálati igazolványt, valamint a felügyelõi jelvényt a miniszter a jegyzõ, valamint
az önálló költségvetési szervként vagy költségvetési szerv belsõ szervezeti egységeként létrehozott felügyelet esetén
a költségvetési szerv vezetõje kezdeményezésére az okmányiroda útján, hivatalból állítja ki.
(2) A jegyzõ, valamint az önálló költségvetési szervként vagy költségvetési szerv belsõ szervezeti egységeként
létrehozott felügyelet esetén a költségvetési szerv vezetõje haladéktalanul értesíti a minisztert arról, ha a felügyelõ
hatósági szolgálati igazolványának visszavonására okot adó körülmény bekövetkezett.”

76.  § A Kftv. 20.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A felügyelet a jármû elszállításáról az intézkedéssel egyidejûleg értesíti a rend õrséget. A felügyelet az (1) bekezdés
alapján elszállított jármû forgalmi rendszámát – tájékoztatás céljából – a felügyeletet mûködtetõ önkormányzat
polgármesteri hivatalának honlapján közzéteszi. Az önálló költségvetési szervként vagy költségvetési szerv belsõ
szervezeti egységeként létrehozott felügyelet az (1) bekezdés alapján elszállított jármû forgalmi rendszámát
a költségvetési szerv saját honlapján is közzéteszi.”

77.  § A Kftv. 27.  §-a a következõ e) ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazása során]
„e) a felügyelet illetékességi területe: a fenntartó önkormányzat, társulás illetékességi területén lévõ közterület,
az önkormányzat intézményeinek, gazdasági szervezeteinek területe, az önkormányzat tulajdonában, használatában
lévõ, illetve tömegközlekedési feladatának ellátása során üzemeltetett vagyontárgy.”

9. A szabálysértésekrõl  szóló 1999. évi LXIX. törvény módosítása

78.  § A szabálysértésekrõl  szóló 1999. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 9.  §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A rend õrségrõl  szóló törvényben meghatározott szabálysértés  miatt nem vonható felelõsségre a rend õrségrõl
 szóló törvényben meghatározott megbízhatósági vizsgálatot folytató személy, ha a szabálysértést jogszabályban
meghatározott feladata során, ügyész elõ zetes jóváhagyásával követi el, feltéve, hogy a szabálysértés elkövetése
bûnfelderítési érdeket szolgál.”

79.  § Az Sztv. 157.  § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az elkövetési érték, kár, illetve okozott vagyoni hátrány összegének megállapítása céljából érték-egybefoglalásnak 
van helye, ha az eljárás alá vont személy az (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott ugyanolyan cselekményt több 
alkalommal, legfeljebb egy éven belül követte el és ezeket együttesen bírálják el. Nincs helye érték-egybefoglalásnak,
ha az üzletszerû elkövetés megállapítható.”

10. A szervezett bûnözés, valamint az azzal összefüggõ egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól 
és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról  szóló 1999. évi LXXV. törvény módosítása

80.  § A szervezett bûnözés, valamint az azzal összefüggõ egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez
kapcsolódó törvénymódosításokról  szóló 1999. évi LXXV. törvény 4/A.  § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
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„(3) A szervezett bûnözés elleni koordinációs központ részére e törvényben meghatározottak szerint
a) a rend õrségrõl  szóló törvényben meghatározott általános rend õrségi feladatok ellátására létrehozott szerv
központi szerve,
b) a rend õrségrõl  szóló törvényben meghatározott belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv,
c) a rend õrségrõl  szóló törvényben meghatározott terrorizmust elhárító szerv,
d) a Vám- és Pénzügyõrség,
e) az Alkotmányvédelmi Hivatal,
f) az Információs Hivatal,
g) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat,
h) a Katonai Biztonsági Hivatal és
i) a Katonai Felderítõ Hivatal
szolgáltat adatokat, és jogosult onnan adatok igénylésére.”

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

81.  § A közúti közlekedési nyilvántartásról  szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kknyt.) 2.  §-a a következõ
14. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazása során:]
„14. Automatizált keresés: egy másik szerv automatizált állományaihoz  való közvetlen hozzáférés, amely eljárás során
a válasz is teljesen automatizált módon érkezik.”

82.  § (1) A Kknyt. 19.  § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A nyilvántartásból igényelheti(k):]
„a) a bíróság, a bírósági végrehajtó, a közjegyzõ, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálatok,
a rend õrségrõl  szóló törvényben meghatározott terrorizmust elhárító szerv, valamint belsõ bûnmegelõzési és
bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv a törvényben meghatározott feladataik ellátásához szükséges adatokat;”

(2) A Kknyt. 19.  § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A nyilvántartásból igényelheti(k):]
„i) személyes adatok esetén törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerzõdésben vagy az Európai Unió kötelezõ jogi
aktusának végrehajtását vagy átültetését biztosító törvényben megnevezett külföldi szervezet az e törvényekben
meghatározott célból az abban megjelölt adatokat;”

83.  § A Kknyt. a 27.  §-t követõen a következõ alcímmel és 27/A.  §-sal egészül ki:

„Automatizált keresés
27/A.  § (1) Az Európai Unió kötelezõ jogi aktusa alapján a bûnmegelõzés, felderítés, nyomozás, büntetõ, vagy
szabálysértési eljárás lefolytatása, valamint a közrend és a közbiztonság fenntartása céljából történõ adatigénylés
teljesítéséhez a nyilvántartó szerv mint nemzeti kapcsolattartó pont biztosítja az Európai Unió más tagállamának
kijelölt nemzeti kapcsolattartó pontja részére a 9.  § (1) bekezdésében, valamint a 9.  § (2) bekezdés a), b), d) és
e) pontjában meghatározott adatokhoz elektronikus úton történõ automatizált hozzáférést.
(2) A nyilvántartó a (3) bekezdésben meghatározott elrendelõ hatóságok által egyedi ügyben elrendelt
adatlekérdezés esetén – az elrendelõ hatóság által meghatározott jármûre, tulajdonosára vagy üzemben tartójára
vonatkozó adatok tekintetében – az Európai Gépjármû és Vezetõi Engedély Információs Rendszer (EUCARIS)
szoftveralkalmazásának igénybevételével, közvetlen hozzáférés útján történõ automatizált keresést végez az Európai
Unió más tagállama nemzeti gépjármû-nyilvántartási adatállományaiban.
(3) A (2) bekezdés szerinti automatizált keresés elrendelésére feljogosított hatóságok:
a) a közrend és a közbiztonság fenntartásával összefüggõ feladatai ellátása, valamint a bûncselekmények megelõzése
céljából a rend õrség,
b) a közúti közlekedés szabályainak megsértésével összefüggõ közlekedésrendészeti szabálysértési eljárások
lefolytatása céljából az e szabálysértési ügyekben eljáró szabálysértési hatóság vagy a bíróság,
c) a bûncselekmények felderítése és a büntetõeljárás lefolytatása céljából a nyomozó hatóság, az ügyészség és
a bíróság, valamint
d) a hatáskörébe tartozó bûnüldözési és felderítési feladatok ellátása céljából a külön törvényben meghatározott
szervek.
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(4) A közvetlen adathozzáférés útján történõ automatizált keresés csak a teljes forgalmi rendszám vagy a teljes
alvázszám megadását követõen teljesíthetõ.
(5) A nyilvántartó az automatizált keresés eredményérõl az elrendelõ hatóságot haladéktalanul értesíti.
(6) E § alkalmazásában az Európai Unió más tagállama alatt mindazon államokat is érteni kell, amelyek nem tagjai
az Európai Uniónak, de amelyekkel az Európai Unió Tanácsa határozattal jóváhagyta a 2008/615/IB tanácsi határozat,
valamint a 2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról  szóló megállapodás
megkötését és alkalmazását.”

84.  § (1) A Kknyt. 32.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az e törvény 27/A.  §-a alapján teljesített adatátvételrõl és adattovábbításról, a találatról és annak hiányáról
nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:
a) az automatizált keresést kezdeményezõ együttmûködõ tagállami szerv megnevezését,
b) az automatizált keresést elrendelõ, a 27/A.  § (3) bekezdésében meghatározott szerv megnevezését,
c) az automatizált keresést végrehajtó, erre felhatalmazott személy azonosítására alkalmas megjelölést,
d) az automatizált keresés célját,
e) az automatizált keresés idõpontját,
f) az automatizált kereséssel érintett adatokat,
g) az automatizált keresés eredményét.”

(2) A Kknyt. 32.  §-a a következõ (6)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az (5) bekezdés alapján vezetett adattovábbítási nyilvántartást az adattovábbítástól számított két évig meg kell
õrizni.
(7) Az (5) bekezdésben szereplõ adatokat az adatvédelmi biztos kérésére haladéktalanul közölni kell.
(8) Az adatvédelmi biztos az ellenõrzések eredményét további ellenõrzés céljából 18 hónapig megõrzi, amit ezen
idõtartam lejárta után haladéktalanul töröl.”

85.  § A Kknyt. a 32.  §-t követõen a következõ 32/A.  §-sal egészül ki:
„32/A.  § (1) Az átvett személyes adatok kizárólag az adatok átadásának az Európai Unió kötelezõ jogi aktusában
meghatározott célból kezelhetõk. Bármilyen más célból  való felhasználás csak az eredeti adatállományt kezelõ
tagállam elõ zetes engedélyével lehetséges.
(2) A 27/A.  § alapján átvett adatokat a nyilvántartó szerv kizárólag az automatizált keresési eljárásokra  való
automatizált válaszadás vagy a 32.  § (5) bekezdésében meghatározott adattovábbítási nyilvántartásba vétel céljából
használhatja fel. Az átadott adatokat a nyilvántartó szervnek az automatizált keresésre  való automatizált válaszadást
követõen haladéktalanul törölni kell, ha nincs szükség azok további – a 32.  § (5) bekezdésében meghatározott
adattovábbítási nyilvántartásba vétel célját szolgáló – adatkezeléséhez.
(3) Ha a személyes adatok az adatkérõ szerv kifejezett kérése hiányában kerültek átadásra, az átvevõ szervnek
haladéktalanul ellenõriznie kell, hogy – az átvevõ szerv jogosultságának fennállása esetén – az átadás céljára
tekintettel szükséges-e azok felhasználása. A jogszerûen átadott és átvett adatokat törölni kell:
a) ha az adatok további felhasználása – az átadás céljára tekintettel – nem vagy már nem szükséges,
b) az átadó tagállam nemzeti jogában az adatok megõrzése tekintetében megállapított maximális idõtartam lejáratát
követõen, ha az átadó szerv a nyilvántartó szervet az adatkezelés maximális idõtartamáról az adatok átadásakor
tájékoztatta.”

86.  § A Kknyt. VI. Fejezetében a „ÁTMENETI, ZÁRÓ ÉS FELHATALMAZÓ RENDELKEZÉSEK” cím helyébe a „ÁTMENETI, ZÁRÓ,
FELHATALMAZÓ RENDELKEZÉSEK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ JOGÁNAK VALÓ MEGFELELÉS” cím lép és ezzel egyidejûleg
a Kknyt. a következõ 43.  §-sal egészül ki:
„43.  § E törvény 19.  § (1) bekezdés i) pontja, 27/A.  §-a, 32.  § (5)–(8) bekezdése és a 32/A.  §-a a különösen a terrorizmus és
a határokon átnyúló bûnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttmûködés megerõsítésérõl  szóló,
2008. június 23-i 2008/615/IB tanácsi határozat, valamint a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bûnözés
elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttmûködés megerõsítésérõl  szóló, 2008/615/IB tanácsi határozat
végrehajtásáról  szóló, 2008. június 23-i 2008/616/IB tanácsi határozatnak, valamint e határozat végrehajtásáról  szóló,
2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról  szóló megállapodásnak az Európai 
Unió nevében történõ aláírásáról és e megállapodás egyes rendelkezéseinek ideiglenes alkalmazásáról  szóló tanácsi
határozatnak, valamint az egyrészrõl az Európai Unió, másrészrõl Izland és Norvégia között a különösen a terrorizmus
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és a határokon átnyúló bûnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttmûködés megerõsítésérõl  szóló, 
2008/615/IB tanácsi határozat, valamint a terrorizmus és a határokon átnyúló bûnözés elleni küzdelemre irányuló,
határokon átnyúló együttmûködés megerõsítésérõl  szóló, 2008/615/IB tanácsi határozat végrehajtásáról  szóló,
2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról  szóló megállapodásnak az Európai 
Unió nevében történõ aláírásáról és a megállapodás egyes rendelkezéseinek ideiglenes alkalmazásáról  szóló tanácsi
határozatnak (2009. szeptember 21.)  való megfelelést szolgálja.”

12. A személy- és tárgykörözésrõl  szóló 2001. évi XVIII. törvény módosítása

87.  § (1) A személy- és tárgykörözésrõl  szóló 2001. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Sztk.) 12.  § (1) bekezdése a következõ
m) ponttal egészül ki:
[A Rendõrség a körözés végrehajtása során az ismeretlen helyen lévõ személy, illetve tárgy felkutatása, valamint
az ismeretlen személy, illetve holttest személyazonosságának megállapítása érdekében adatgyûjtést végezhet, amelynek
keretében]
„m) elektronikus hírközlési szolgáltatótól helymeghatározási adatot kérhet.”

(2) Az Sztk. 12.  §-a a következõ (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A rend õrség a 2008/615/IB tanácsi határozata alapján a gépjármû, valamint ennek tulajdonosa, illetve
üzembentartója adataival kapcsolatban az Európai Unió más tagállamának gépjármûadat-nyilvántartásaiban
bûnüldözés és bûnmegelõzés, valamint a közrend és a közbiztonság fenntartása céljából automatizált keresést
rendelhet el. Az automatizált keresést a nemzeti kapcsolattartó pont teljesíti, amely a keresés eredményérõl
haladéktalanul tájékoztatja a rend õrséget. E bekezdés alkalmazásában az Európai Unió más tagállama alatt mindazon
államokat is érteni kell, amelyek nem tagjai az Európai Uniónak, de amelyekkel az Európai Unió Tanácsa határozattal
jóváhagyta a 2008/615/IB tanácsi határozat, valamint a 2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete egyes
rendelkezéseinek alkalmazásáról  szóló megállapodás megkötését és alkalmazását.
(8) A rend õrség a (7) bekezdés alapján átvett személyes adatokat kizárólag az adatok átvételének az (1) bekezdés
szerint meghatározott célja érdekében kezelheti. Bármilyen más célból  való felhasználás csak az állományt kezelõ
tagállam elõ zetes engedélyével lehetséges. Ilyen engedély abban az esetben adható, ha az egyéb célokat szolgáló
adatkezelés az adatátadással érintett adatállományt kezelõ tagállam nemzeti joga szerint megengedett.”

88.  § Az Sztk. 18.  §-a a következõ h) ponttal egészül ki:
[A nyilvántartás a személykörözés tekintetében tartalmazza:]
„h) a szabadságvesztés vagy közérdekû munka kiszabásáról rendelkezõ jogerõs bírósági ítélet számát.”

89.  § Az Sztk. IV. Fejezetében a „ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK” cím helyébe a „ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ
JOGÁNAK VALÓ MEGFELELÉS” cím lép.

90.  § Az Sztk. 40.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„40.  § E törvény 12.  § (7) és (8) bekezdése a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bûnözés elleni küzdelemre
irányuló, határokon átnyúló együttmûködés megerõsítésérõl  szóló, 2008. június 23-i 2008/615/IB tanácsi határozat
12. cikke, valamint a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bûnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon
átnyúló együttmûködés megerõsítésérõl  szóló 2008/615/IB tanácsi határozat végrehajtásáról  szóló, 2008. június 23-i
2008/616/IB tanácsi határozat 15. cikke, valamint az egyrészrõl az Európai Unió, másrészrõl Izland és Norvégia között
a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bûnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló
együttmûködés megerõsítésérõl  szóló 2008/615/IB tanácsi határozat, valamint a terrorizmus és a határokon átnyúló
bûnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttmûködés megerõsítésérõl  szóló 2008/615/IB tanácsi
határozat végrehajtásáról  szóló 2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról
 szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történõ aláírásáról és a megállapodás egyes rendelkezéseinek
ideiglenes alkalmazásáról  szóló tanácsi határozatnak (2009. szeptember 21.)  való megfelelést szolgálja.”
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13. A bûnüldözõ szervek nemzetközi együttmûködésérõl  szóló
2002. évi LIV. törvény módosítása

91.  § A bûnüldözõ szervek nemzetközi együttmûködésérõl  szóló 2002. évi LIV. törvény
(a továbbiakban: Bszntv.) 2.  §-a a következõ 9. és 10. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:]
„9. különleges intervenciós egység: az Európai Unió tagállamának olyan bûnüldözõ egysége, amelynek szakterülete
a válsághelyzetek kezelése;
10. válsághelyzet: bármely olyan helyzet, amikor az Európai Unió tagállamának illetékes hatósága joggal feltételezi, hogy
egy bûncselekmény súlyos, közvetlen fizikai fenyegetést jelent az érintett tagállamban tartózkodó személyekre, az ott
található vagyontárgyakra, infrastruktúrára vagy intézményekre, ideértve különösen a büntetõ törvénykönyvben
meghatározott terrorcselekményt.”

92.  § A Bszntv. 8.  §-a a következõ l) ponttal egészül ki:
[Az együttmûködés formái:]
„l) az Európai Unió tagállamának különleges intervenciós egységével  való együttmûködés.”

93.  § A Bszntv. a következõ alcímmel és 42/A–42/D.  §-sal egészül ki:

„Az Európai Unió tagállamának különleges intervenciós egységével  való együttmûködés
42/A.  § (1) Ha az Európai Unió más tagállama (a továbbiakban: érintett tagállam) a válsághelyzet megoldása érdekében 
– a segítség természetének, valamint az ebbõl következõ mûveleti szükségleteknek a meghatározásával – a NEBEK-en
keresztül kéri az intervenciós egységekben  való közremûködésre kormányrendeletben kijelölt szerv (a továbbiakban:
magyar intervenciós egység) segítségét, a NEBEK a kérést haladéktalanul továbbítja a magyar intervenciós egységnek.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti megkeresés elfogadása, elutasítása vagy más jellegû segítség felajánlása a rend õrségrõl 
 szóló törvényben megahatározott általános rend õrségi feladatok ellátására létrehozott szerv feladat- és hatáskörébe
tartozó segítségnyújtásra irányul, akkor az (1) bekezdés szerinti megkeresés elfogadásáról, elutasításáról vagy más
jellegû segítség felajánlásáról az intervenciós egységben  való közremûködésre kijelölt szerv vezetõjének javaslata
figyelembevételével az országos rend õrfõkapitány dönt.
(3) Ha az (1) bekezdés szerinti megkeresés elfogadása, elutasítása vagy más jellegû segítség felajánlása a rend õrségrõl 
 szóló törvényben megahatározott terrorizmust elhárító szerv (a továbbiakban: terrorizmust elhárító szerv) feladat- és
hatáskörébe tartozó segítségnyújtásra irányul, akkor az (1) bekezdés szerinti megkeresés elfogadásáról, elutasításáról
vagy más jellegû segítség felajánlásáról a terrorizmust elhárító szerv fõigazgatója dönt, és ezzel egyidejûleg
döntésérõl az országos rend õrfõkapitányt tájékoztatja.
(4) Az országos rend õrfõkapitány, valamint a terrorizmust elhárító szerv fõigazgatója a megkeresés teljesítését
megtagadja
a) a 4.  § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott esetben,
b) ha nem áll fenn az érintett tagállamban válsághelyzet, valamint
c) ha az intervenciós egységben  való közremûködésre kijelölt szerv a kérést technikai, vagy személyi feltételek
hiányában nem tudja teljesíteni és más segítséget sem tud felajánlani,
és errõl az érintett tagállamot a NEBEK-en keresztül haladéktalanul tájékoztatja.
(5) A segítségnyújtás különösen az érintett tagállam megkeresésére felszerelés, valamint szakértõk biztosításából
vagy az érintett tagállam által – a Magyar Köztársaság területén a magyar intervenciós egység felügyelete és irányítása
mellett – a 8.  § a)–k) pontjában meghatározott mûveletek végrehajtásából áll.
(6) A megkeresésben foglaltak elfogadása vagy más jellegû segítség felajánlása esetén a segítségnyújtás
végrehajtásáról az érintett tagállammal az országos rend õrfõkapitány, valamint a terrorizmust elhárító szerv
fõigazgatója megállapodást köt, amely tartalmazza:
a) a bûncselekmény leírását, amelynek megelõzésére a segítségnyújtás irányul,
b) a segítségnyújtás formáját, tartalmát,
c) a segítségnyújtás idõtartamát és a meghosszabbítás feltételeit,
d) a segítségnyújtás feltételeit,
e) a segítségnyújtás költségeinek viselését,
f) az intervenciós egység tagja által tevékenysége körében okozott károkért  való felelõsség szabályait,
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g) a 8.  § a)–k) pontjában meghatározott együttmûködés esetén az egyes együttmûködési formákra  szóló
megállapodás e törvényben meghatározott tartalmi elemeit.
42/B.  § A magyar intervenciós egység tagja jogosult arra, hogy az érintett tagállam területén támogatói minõségben
járjon el, és saját hatáskörében eljárva – az érintett tagállam jogával összhangban – megtegye a kért segítség
megadásához szükséges intézkedést, ha tevékenységét az érintett tagállam felelõssége, felügyelete és irányítása
mellett végzi.
42/C.  § (1) A rend õrség a válsághelyzet megoldása érdekében a NEBEK-en keresztül kérheti az Európai Unió más
tagállama intervenciós egységének – a segítség természetének, valamint az ebbõl következõ mûveleti
szükségleteknek a meghatározásával – segítségét.
(2) A megkeresett tagállam különleges intervenciós egységének a tagja (a továbbiakban: beavatkozó személy)
eljárása során a Magyar Köztársaság területén okozott kárért a magyar jog szerint felel. Ha a kárt a beavatkozó személy
súlyos gondatlanságból vagy szándékos kötelességszegéssel okozta, akkor a rendészetért felelõs miniszter az érintett
tagállamtól kérheti azon összeg megtérítését, amelyet a beavatkozó személy eljárása  miatt a sértettnek vagy
a nevében eljárni jogosult személynek kifizettek.
42/D.  § A 42/A.  § (5) bekezdés szerinti megállapodás eltérõ rendelkezése hiányában az érintett tagállam viseli a magyar 
intervenciós egység alkalmazásával kapcsolatos valamennyi költséget, beleértve a szállítási és szállásköltségeket.”

94.  § A Bszntv. 52.  § (2) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:
[E törvény a következõ uniós jogi aktusok végrehajtását szolgálja:]
„f) az Európai Unió tagállamainak különleges intervenciós egységei közötti együttmûködés javításáról
válsághelyzetekben  szóló, 2008. június 23-i 2008/617/IB tanácsi határozat e törvény 2.  § 9. és 10. pontjával, 8.  §
l) pontjával, és 42/A–42/D.  §-ával.”

14. Az Európai Unió tagállamaival folytatott bûnügyi együttmûködésrõl  szóló 
2003. évi CXXX. törvény módosítása

95.  § Az Európai Unió tagállamaival folytatott bûnügyi együttmûködésrõl  szóló 2003. évi CXXX. törvény (a továbbiakban:
Nbjtv.) a 75.  §-t követõen a következõ VI/A. Fejezettel egészül ki:

„VI/A. FEJEZET
AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMÁNAK KÜLÖNLEGES INTERVENCIÓS EGYSÉGÉVEL VALÓ EGYÜTTMÛKÖDÉS
75/A.  § (1) Ha az Európai Unió más tagállama (a továbbiakban: érintett tagállam) válsághelyzet megoldása érdekében
– a segítség természetének, valamint az ebbõl következõ mûveleti szükségleteknek a meghatározásával – a NEBEK-en
keresztül kéri az intervenciós egységekben  való közremûködésre kormányrendeletben kijelölt szerv (a továbbiakban:
magyar intervenciós egység) segítségét, a NEBEK a kérést haladéktalanul továbbítja a magyar intervenciós egységnek.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti megkeresés elfogadása, elutasítása vagy más jellegû segítség felajánlása a rend õrségrõl 
 szóló törvényben megahatározott általános rend õrségi feladatok ellátására létrehozott szerv feladat- és hatáskörébe
tartozó segítségnyújtásra irányul, akkor az (1) bekezdés szerinti megkeresés elfogadásáról, elutasításáról vagy más
jellegû segítség felajánlásáról az intervenciós egységben  való közremûködésre kijelölt szerv vezetõjének javaslata
figyelembevételével az országos rend õrfõkapitány dönt.
(3) Ha az (1) bekezdés szerinti megkeresés elfogadása, elutasítása vagy más jellegû segítség felajánlása a rend õrségrõl 
 szóló törvényben megahatározott terrorizmust elhárító szerv (a továbbiakban: terrorizmust elhárító szerv) feladat- és
hatáskörébe tartozó segítségnyújtásra irányul, akkor az (1) bekezdés szerinti megkeresés elfogadásáról, elutasításáról
vagy más jellegû segítség felajánlásáról a terrorizmust elhárító szerv fõigazgatója dönt, és ezzel egyidejûleg
döntésérõl az országos rend õrfõkapitányt tájékoztatja.
(4) Az országos rend õrfõkapitány, valamint a terrorizmust elhárító szerv fõigazgatója a megkeresés teljesítését
megtagadja, ha
a) az a magyar jog szabályaival ellentétes,
b) az veszélyezteti a Magyar Köztársaság biztonságát, sérti közrendjét,
c) az politikai vagy katonai bûncselekményre vonatkozik,
d) nem áll fenn az érintett tagállamban válsághelyzet, vagy
e) a magyar intervenciós egység a kérést technikai vagy személyi feltételek hiányában nem tudja teljesíteni és más
segítséget sem tud felajánlani,
és az errõl az érintett tagállamot a NEBEK-en keresztül haladéktalanul tájékoztatja.
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(5) A megkeresésben foglaltak elfogadása vagy más jellegû segítség felajánlása esetén a segítségnyújtás
végrehajtásáról az érintett tagállammal az országos rend õrfõkapitány, valamint a terrorizmust elhárító szerv
fõigazgatója megállapodást köt, amely tartalmazza:
a) a bûncselekmény leírását, amelynek megelõzésére a segítségnyújtás irányul,
b) a segítségnyújtás formáját, tartalmát,
c) a segítségnyújtás idõtartamát és a meghosszabbítás feltételeit,
d) a segítségnyújtás feltételeit,
e) a segítségnyújtás költségeinek viselését,
f) az intervenciós egység tagja által tevékenysége körében okozott károkért  való felelõsség szabályait.
75/B.  § A magyar intervenciós egység tagja jogosult arra, hogy az érintett tagállam területén támogatói minõségben
járjon el, és saját hatáskörében eljárva – az érintett tagállam jogával összhangban – megtegye a kért segítség
megadásához szükséges intézkedést, ha tevékenységét az érintett tagállam felelõssége, felügyelete és irányítása
mellett végzi.
75/C.  § (1) A rend õrség válsághelyzet megoldása érdekében a NEBEK-en keresztül kérheti az Európai Unió más
tagállama intervenciós egységének – a segítség természetének, valamint az ebbõl következõ mûveleti
szükségleteknek a meghatározásával – segítségét.
(2) A megkeresett tagállam különleges intervenciós egységének a tagja (a továbbiakban: beavatkozó személy)
eljárása során a Magyar Köztársaság területén okozott kárért a magyar jog szerint felel. Ha a kárt a beavatkozó személy
kötelezettségének vétkes megszegésével okozta, akkor a rendészetért felelõs miniszter az érintett tagállamtól kérheti
azon összeg megtérítését, amelyet a beavatkozó személy eljárása  miatt a sértettnek vagy a nevében eljárni jogosult
személynek kifizettek.
75/D.  § A 75/A.  § (4) bekezdés szerinti megállapodás eltérõ rendelkezése hiányában az érintett tagállam viseli a magyar 
intervenciós egység alkalmazásával kapcsolatos valamennyi költséget, beleértve a szállítási és szállásköltségeket.
75/E.  § A 75/A–75/D.  § alkalmazásában:
a) különleges intervenciós egység: az Európai Unió tagállamának olyan bûnüldözõ egysége, amelynek szakterülete
a válsághelyzetek kezelése,
b) válsághelyzet: bármely olyan helyzet, amikor az Európai Unió tagállamának illetékes hatósága joggal feltételezi,
hogy egy bûncselekmény súlyos, közvetlen fizikai fenyegetést jelent az érintett tagállamban tartózkodó személyekre,
az ott található vagyontárgyakra, infrastruktúrára vagy intézményekre, ideértve különösen a büntetõ
törvénykönyvben meghatározott terrorcselekményt.”

96.  § Az Nbjtv. 102.  §-a a következõ n) ponttal egészül ki:
[E törvény az Európai Unió következõ jogi aktusainak  való megfelelést biztosítja]
„n) az Európai Unió tagállamainak különleges intervenciós egységei közötti együttmûködés javításáról
válsághelyzetekben  szóló, 2008. június 23-i 2008/617/IB tanácsi határozat e törvény 75/A–75/E.  §-aival.”

15. A szabálysértési jogsegélyrõl  szóló 2007. évi XXXVI. törvény módosítása

97.  § A szabálysértési jogsegélyrõl  szóló 2007. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjstv.) 3. § (4) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(4) E törvény alkalmazásában központi hatóság:
a) az eljárási jogsegély külföldi hatóság részére történõ nyújtásával, valamint a külföldi hatóság eljárási jogsegély
iránti megkeresésével kapcsolatban – a c) pontban foglaltak kivételével – a legfõbb ügyész,
b) a pénzbírságot kiszabó jogerõs szabálysértési határozat átvételével, valamint átadásával kapcsolatban
a szabálysértési szabályozásért felelõs miniszter rendeletében meghatározott szerv, valamint
c) a közúti közlekedési nyilvántartás jármû nyilvántartásából történõ automatizált adatkeresés esetén a központi
közúti közlekedési nyilvántartó szerv.”

98.  § Az Szjstv. 19.  §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 2008/615/IB tanácsi határozaton, valamint a 2008/616/IB tanácsi határozaton alapuló automatizált keresés
elrendelése esetén az Európai Unió más tagállamának kijelölt nemzeti kapcsolattartó pontja részére a központi
hatóság biztosítja az (1) bekezdésben meghatározott adatokhoz elektronikus úton történõ hozzáférést. E bekezdés
alkalmazásában az Európai Unió más tagállama alatt mindazon államokat is érteni kell, amelyek nem tagjai az Európai
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Uniónak, de amelyekkel az Európai Unió Tanácsa határozattal jóváhagyta a 2008/615/IB tanácsi határozat, valamint
a 2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról  szóló megállapodás megkötését
és alkalmazását.”

99.  § Az Szjstv. 26.  §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 2008/615/IB tanácsi határozat alapján az (1) bekezdésben meghatározott kérelem elõterjesztését megelõzõen,
a kérelem elõterjesztéséhez szükséges adatok megállapítása érdekében, vagy a szabálysértési eljárás saját
hatáskörben történõ lefolytatása céljából a közlekedésrendészeti ügyben eljáró szabálysértési hatóság, illetve
a bíróság a gépjármû, valamint annak tulajdonosa, illetve üzembentartója adataival kapcsolatban az Európai Unió más
tagállamának gépjármûadat-nyilvántartásaiban automatizált keresést rendelhet el. Az automatizált keresést a 3.  §
(4) bekezdés c) pontja szerinti központi hatóság biztosítja, és a keresés eredményérõl haladéktalanul tájékoztatja
az elrendelõ szabálysértési hatóságot, valamint a bíróságot.”

100.  § Az Szjstv. 42.  §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E törvény 3.  § (4) bekezdése, 19.  § (3) bekezdése és 26.  § (3) bekezdése a különösen a terrorizmus és a határokon
átnyúló bûnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttmûködés megerõsítésérõl  szóló, 2008. június
23-i 2008/615/IB tanácsi határozat 12. cikke, és az annak végrehajtásáról  szóló, 2008. június 23-i 2008/616/IB tanácsi
határozat 15. cikke, valamint az egyrészrõl az Európai Unió, másrészrõl Izland és Norvégia között a különösen
a terrorizmus és a határokon átnyúló bûnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttmûködés
megerõsítésérõl  szóló, 2008/615/IB tanácsi határozat, valamint a terrorizmus és a határokon átnyúló bûnözés elleni
küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttmûködés megerõsítésérõl  szóló 2008/615/IB tanácsi határozat
végrehajtásáról  szóló, 2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról  szóló
megállapodásnak az Európai Unió nevében történõ aláírásáról és a megállapodás egyes rendelkezéseinek ideiglenes
alkalmazásáról  szóló tanácsi határozatnak (2009. szeptember 21.)  való megfelelést szolgálja.”

16. A Belga Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Spanyol Királyság, 
a Francia Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság és az Osztrák Köztársaság 
között a határon átnyúló együttmûködés fokozásáról, különösen a terrorizmus, a határon átnyúló
bûnözés és az illegális migráció leküzdése érdekében létrejött Szerzõdés (Prümi Szerzõdés)
kihirdetésérõl, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról  szóló 
2007. évi CXII. törvény módosítása

101.  § A Belga Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a Luxemburgi
Nagyhercegség, a Holland Királyság és az Osztrák Köztársaság között a határon átnyúló együttmûködés fokozásáról,
különösen a terrorizmus, a határon átnyúló bûnözés és az illegális migráció leküzdése érdekében létrejött Szerzõdés
(Prümi Szerzõdés) kihirdetésérõl, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról  szóló 2007. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi CXII. törvény) a 3.  §-t követõen a következõ 3/A.  §-sal egészül ki:
„3/A.  § A Prümi Szerzõdés 47. Cikk (1) bekezdésben foglaltak alapján, és figyelemmel a különösen a terrorizmus és
a határokon átnyúló bûnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttmûködés megerõsítésérõl  szóló
2008. június 23-i 2008/615/IB tanácsi határozat 35. Cikkében foglaltakra:
a) a Prümi Szerzõdés 2–16 Cikkei nem alkalmazhatók attól az idõponttól kezdve, hogy az Európai Unió Tanácsának
a 2008/615/IB tanácsi határozat 25. Cikk (2) bekezdése alapján Magyarország vonatkozásában a személyes adatok
átadása feltételeinek teljesülésérõl  szóló határozatát kihirdették,
b) a Prümi Szerzõdés 24–26. Cikke 2011. január 1-jétõl nem alkalmazható,
c) a Prümi Szerzõdés 28–32. Cikkei 2011. január 1-jétõl kizárólag a Prümi Szerzõdés 25. és 27. Cikke alapján folytatott
együttmûködés végrehajtása során alkalmazhatók, valamint
d) az a) pontban meghatározott idõponttól a Prümi Szerzõdés 33–40. Cikkei kizárólag a Prümi Szerzõdés 23. és
27. Cikk alapján folytatott együttmûködés végrehajtása során alkalmazhatók.”
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17. A bûnügyi nyilvántartási rendszerrõl, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által 
magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bûnügyi és rendészeti
biometrikus adatok nyilvántartásáról  szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása

102.  § (1) A bûnügyi nyilvántartási rendszerrõl, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben
hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bûnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról  szóló 2009. évi 
XLVII. törvény (a továbbiakban: Bnytv.) 68.  § (1) bekezdése a következõ d) és e) ponttal egészül ki:
[Elektronikus úton, egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével közvetlen adathozzáféréssel (a továbbiakban:
közvetlen hozzáférés) a bûnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt adatok teljes körét jogosult átvenni]
„d) a rend õrségrõl  szóló törvényben meghatározott terrorizmust elhárító szerv a terrorcselekmények vagy azzal
összefüggésben elkövetett más bûncselekmények megelõzése, felderítése és megszakítása, továbbá kiemelt
személyvédelmi feladatai ellátása céljából,
e) a rend õrségrõl  szóló törvényben meghatározott belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv
a hatáskörébe tartozó bûncselekmények megelõzése és felderítése, a kifogástalan életvitel ellenõrzése, valamint
a megbízhatósági vizsgálat lefolytatása céljából.”

(2) A Bnytv. 68.  § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A menekültügyi hatóság a menekültkénti, menedékeskénti vagy befogadottkénti elismerés vagy az elismerés
visszavonása feltételei fennállásának megállapítása céljából közvetlen hozzáféréssel jogosult átvenni a következõ
adatokat:
a) a 4.  § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott adatok,
b) a 11.  § (1) bekezdés ca), cb), e), f), h), i) pontjában, a 11.  § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott adatok,
c) a 16.  § (1) bekezdés ca), cb), f), g), i) pontjában, a 16.  § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott adatok, valamint
d) a 23.  § c), f) és g) pontjában meghatározott adatok.”

(3) A Bnytv. 68.  § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Az idegenrendészeti hatóság a harmadik ország állampolgára tartózkodásának engedélyezésére, a tartózkodás
feltételeinek ellenõrzésére és az engedély visszavonására irányuló eljárásában közvetlen hozzáféréssel jogosult
átvenni a következõ adatokat:
a) a 4.  § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott adatok,
b) a 11.  § (1) bekezdés ca), cb), e), f), h), i) pontjában, a 11.  § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott adatok,
c) a 16.  § (1) bekezdés ca), cb), f), g), i) pontjában, a 16.  § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott adatok.”

(4) A Bnytv. 68.  §-a a következõ (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Az idegenrendészeti hatóság az EGT-állampolgár vagy harmadik országbeli állampolgár családtagja tartózkodási
jogát igazoló okmány kiállítására, valamint a tartózkodási jog és az állandó tartózkodási jog megszûnésének
megállapítására irányuló eljárásban közvetlen hozzáféréssel jogosult átvenni a következõ adatokat:
a) a 4.  § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott adatok,
b) a 11.  § (1) bekezdés ca), cb), e), f), h), i) pontjában, a 11.  § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott adatok,
c) a 16.  § (1) bekezdés ca), cb), f), g), i) pontjában, a 16.  § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott adatok.”

103.  § A Bnytv. 82.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdés szerinti összehasonlítás kezdeményezésére és adatátvételre
a) a nyomozó hatóság és az ügyészség a bûncselekmények megelõzése, felderítése, büntetõeljárás lefolytatása,
b) a nemzetbiztonsági szolgálatok a külön törvény szerinti felderítési, nemzetbiztonsági védelmi és elhárítási,
információszerzési, továbbá nemzetbiztonsági, iparbiztonsági, belsõ biztonsági és bûnmegelõzési ellenõrzés,
c) a rend õrségrõl  szóló törvényben meghatározott terrorizmust elhárító szerv felderítés, elhárítás és információszerzés,
d) az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl  szóló törvény szerint szakvélemény adására jogosult szerv szakvélemény
elkészítése, valamint
e) a rend õrség a rendkívüli haláleset  miatt folyó közigazgatási hatósági eljárásban az ismeretlen személyazonosságú
elhunyt személy azonosítása
céljából jogosult.”

104.  § A Bnytv. 85.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Belga Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság,
a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság és az Osztrák Köztársaság között a határon átnyúló együttmûködés
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fokozásáról, különösen a terrorizmus, a határon átnyúló bûnözés és az illegális migráció leküzdése érdekében létrejött, 
a 2007. évi CXII. törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerzõdésen, valamint az Európai Unió kötelezõ jogi aktusán
alapuló adatigénylés teljesítése céljából a szakértõi nyilvántartó szerv biztosítja az Európai Unió más tagállamának,
valamint az Európai Unió kötelezõ jogi aktusában meghatározott más állam (a továbbiakban együtt: együttmûködõ
tagállam) kijelölt nemzeti kapcsolattartó pontja részére
a) bûnmegelõzés és büntetõeljárás lefolytatása céljából az ujj- és tenyérnyomat, valamint
b) büntetõeljárás lefolytatása céljából a DNS-profil
elektronikus úton történõ összehasonlítását a bûnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásában kezelt
adatokkal.”

105.  § A Bnytv. a következõ 91/A.  §-sal egészül ki:
„91/A.  § (1) A szakértõi nyilvántartó szerv a 85.  § alapján teljesített automatikus találati adathozzáférésrõl
az adathozzáférés jogszerûségének ellenõrzése céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza:
a) az automatikus találati adathozzáférést kezdeményezõ együttmûködõ tagállami szerv megnevezését,
b) az automatikus találati adathozzáférést elrendelõ, a 85.  § (4) bekezdésében meghatározott szerv megnevezését,
c) az automatikus találati adathozzáférést végrehajtó, erre felhatalmazott személy azonosítására alkalmas
megjelölést,
d) az automatikus találati adathozzáférés célját,
e) az automatikus találati adathozzáférés idõpontját,
f) az automatikus találati adathozzáféréssel érintett adatokat,
g) az automatikus találati adathozzáférés eredményét.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a szakértõi nyilvántartó szerv a keletkezésüktõl számított két évig
kezeli, és azokat az adatvédelmi biztossal – kérésére – haladéktalanul, de legkésõbb a kérelem kézhezvételétõl
számított négy héten belül közli.
(3) Az adatvédelmi biztos az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartással összefüggõ ellenõrzése eredményét
18 hónapig megõrzi, ezen idõtartam lejártát követõen haladéktalanul törli.”

106.  § A Bnytv. 98.  §-a a következõ d) és e) ponttal egészül ki:
[E törvény a következõ uniós jogi aktusok végrehajtását szolgálja:]
„d) a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bûnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló
együttmûködés megerõsítésérõl  szóló, 2008. június 23-i 2008/615/IB tanácsi határozat 2–11. cikkei, valamint
a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bûnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló
együttmûködés megerõsítésérõl  szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról  szóló, 2008. június 23-i 2008/616/IB
tanácsi határozat 2–14. cikkei,
e) az egyrészrõl az Európai Unió, másrészrõl Izland és Norvégia között a különösen a terrorizmus és a határokon
átnyúló bûnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttmûködés megerõsítésérõl  szóló 2008/615/IB
tanácsi határozat, valamint a terrorizmus és a határokon átnyúló bûnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon
átnyúló együttmûködés megerõsítésérõl  szóló 2008/615/IB tanácsi határozat végrehajtásáról  szóló 2008/616/IB
tanácsi határozat és melléklete egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról  szóló megállapodásnak az Európai Unió
nevében történõ aláírásáról és a megállapodás egyes rendelkezéseinek ideiglenes alkalmazásáról  szóló tanácsi
határozat (2009. szeptember 21.).”

18. A minõsített adat védelmérõl  szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása

107.  § A minõsített adat védelmérõl  szóló 2009. évi CLV. törvény 4.  § (1) bekezdés o) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
[Feladat- és hatáskörében minõsítésre jogosult:]
„o) a rendvédelmi szerv központi szerve, valamint a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok vezetõje, a rend õrségrõl
 szóló törvényben meghatározott belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv vezetõje,
a rend õrségrõl  szóló törvényben meghatározott terrorizmust elhárító szerv vezetõje, az idegenrendészeti hatóság
vezetõje, továbbá a menekültügyi hatóság vezetõje.”
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19. Záró rendelkezések

108.  § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2011. január 1-jén lép hatályba.
(2) E törvény 14.  §-a, 81.  §-a, 82.  § (2) bekezdése, 83–86.  §-a, 87.  § (2) bekezdése, 90.  §-a, 97–100.  §-a és 104–106.  §-a

2011. augusztus 26-án lép hatályba.

109.  § (1) Az Ütv. 9/A.  § (1) bekezdésében „a Rendõrségrõl  szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) VII. fejezetében”
szövegrész helyébe „az Rtv. VII. Fejezetében” szöveg lép.

(2) Az Rtv. 2.  § (1) bekezdésében „A Rendõrség védelmet” szövegrész helyébe „A rend õrség védelmet” szöveg, 2.  §
(1) bekezdésében „A Rendõrség tiszteletben” szövegrész helyébe „A rend õrség tiszteletben” szöveg, 2.  §
(2) bekezdésében „A Rendõrség a” szövegrész helyébe „a rend õrség a” szöveg, 2.  § (3) bekezdésében „A Rendõrség a”
szövegrész helyébe „a rend õrség a” szöveg, 2.  § (4) bekezdésében „A Rendõrség külön” szövegrész helyébe
„A rend õrség külön” szöveg, 4.  §-át megelõzõ alcímében „A Rendõrség szervezete” szövegrész helyébe „A rend õrség
szervezete” szöveg, a 6/A.  § (1) bekezdés c) pontjában az „országos rend õrfõkapitánynak utasítás” szövegrész helyébe
az „országos rend õrfõkapitánynak és a fõigazgatóknak utasítás” szöveg, 8.  § (6) bekezdésében „A Rendõrség
a (4) bekezdésben” szövegrész helyébe „az általános rend õrségi feladatok ellátására létrehozott szerv
a (4) bekezdésben” szöveg, 8.  § (10) bekezdésében „a Rendõrség illetékes” szövegrész helyébe „a rend õrség illetékes”
szöveg, 8.  § (10) bekezdésében „a Rendõrség tevékenységét” szövegrész helyébe „a rend õrség tevékenységét”
szöveg, 8.  § (11) bekezdésében „a Rendõrség – külön” szövegrész helyébe „a rend õrség – külön” szöveg, 9.  §
(1) bekezdésében „a Rendõrség és” szövegrész helyébe „a rend õrség és” szöveg, 9.  § (1) bekezdésében „a Rendõrség
elzárkózhat” szövegrész helyébe „a rend õrség elzárkózhat” szöveg, 9.  § (2) bekezdésében „a Rendõrség és” szövegrész
helyébe „a rend õrség és” szöveg, 10.  § (2) bekezdés „a Rendõrség és” szövegrész helyébe „a rend õrség és” szöveg, 11.  § 
(2) bekezdés „A Rendõrség a belsõ” szövegrész helyébe „A rend õrség a belsõ” szöveg, 12.  § (3) bekezdésében
„a Rendõrség felügyeletét ellátó szervnél” szövegrész helyébe „a miniszternél” szöveg, 13.  § (3) bekezdésében
„a Rendõrségnek az” szövegrész helyébe „a rend õrségnek az” szöveg, 16.  § (2) bekezdésében „A Rendõrségnél
alkalmazható” szövegrész helyébe „A rend õrségnél alkalmazható” szöveg, 16.  § (3) bekezdésében „a Rendõrségnél
rendszeresíthetõ” szövegrész helyébe „a rend õrségnél rendszeresíthetõ” szöveg, 16.  § (3) bekezdésében
„A Rendõrségnél csak” szövegrész helyébe „A rend õrségnél csak” szöveg, 17.  § (1) bekezdésében „A Rendõrség a”
szövegrész helyébe „a rend õrség a” szöveg, 18.  § (1) bekezdésében „a Rendõrséget terheli” szövegrész helyébe
„a rend õrséget terheli” szöveg, 18.  § (2) bekezdésében „A Rendõrség gondoskodik” szövegrész helyébe „a rend õrség
gondoskodik” szöveg, 24.  §-át megelõzõ alcímben „A Rendõrség segítségnyújtási” szövegrész helyébe „A rend õrség
segítségnyújtási” szöveg, 24.  § (2) bekezdésében „a Rendõrség hatáskörébe” szövegrész helyébe „a rend õrség
hatáskörébe” szöveg, 25.  §-ában „A Rendõrség feladatai” szövegrész helyébe „A rend õrség feladatai” szöveg, 26.  §
(1) bekezdésében „A Rendõrség bûncselekmény” szövegrész helyébe „A rend õrség bûncselekmény” szöveg, 26.  §
(2) bekezdésében „a Rendõrség okozta” szövegrész helyébe „a rend õrség okozta” szöveg, 26.  § (2) bekezdésében
„a Rendõrség tevékenységével” szövegrész helyébe „a rend õrség tevékenységével” szöveg, 26.  § (3) bekezdésében
„a Rendõrség megtéríti” szövegrész helyébe „a rend õrség megtéríti” szöveg, 27.  § (1) bekezdésében „A Rendõrség a”
szövegrész helyébe „A rend õrség a” szöveg, 27.  § (3) bekezdésében „a Rendõrség az” szövegrész helyébe „a rend õrség
az” szöveg, 28.  § (1) bekezdésében „A Rendõrség – a külön” szövegrész helyébe „A rend õrség – a külön” szöveg, 30.  §
(1) bekezdésében „A Rendõrség a” szövegrész helyébe „A rend õrség a” szöveg, 30.  § (2) bekezdésében „A Rendõrség
az” szövegrész helyébe „A rend õrség az” szöveg, 30.  § (3) bekezdésében „A Rendõrség a” szövegrész helyébe
„A rend õrség a” szöveg, 30.  § (4) bekezdésében „A Rendõrség a” szövegrész helyébe „A rend õrség a” szöveg, 33.  §
(2) bekezdés e) pontjában „a Rendõrség hatáskörébe” szövegrész helyébe „a rend õrség hatáskörébe” szöveg, 33.  §
(3) bekezdésében „A Rendõrség az” szövegrész helyébe „A rend õrség az” szöveg, 34.  § (2) bekezdésében
„a Rendõrségen a” szövegrész helyébe „a rend õrségen a” szöveg, 35.  § (1) bekezdésében „A Rendõrség nemzetközi”
szövegrész helyébe „A rend õrség nemzetközi” szöveg, 35.  § (2) bekezdésében „A Rendõrség az” szövegrész helyébe
„A rend õrség az” szöveg, 35/A.  § (1) bekezdésében „A Rendõrség a” szövegrész helyébe „A rend õrség a” szöveg,
35/A.  § (2) bekezdésében „A Rendõrség a” szövegrész helyébe „A rend õrség a” szöveg, 35/A.  § (3) bekezdésében
„A Rendõrség a” szövegrész helyébe „A rend õrség a” szöveg, 38.  § (1) bekezdésében „A Rendõrség az” szövegrész
helyébe „A rend õrség az” szöveg, 38.  § (2) bekezdésében „A Rendõrség azt” szövegrész helyébe „A rend õrség azt”
szöveg, 39.  § (1) bekezdés e) pontjában „a Rendõrség számára” szövegrész helyébe „a rend õrség számára” szöveg,
39.  § (3) bekezdésében „a Rendõrség köteles” szövegrész helyébe „a rend õrség köteles” szöveg, 41.  §-ában
„A Rendõrség a” szövegrész helyébe „A rend õrség a” szöveg, 42.  § (1) bekezdésében „A Rendõrség a” szövegrész
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helyébe „A rend õrség a” szöveg, 42.  § (2) bekezdésében „A Rendõrség közterületen” szövegrész helyébe „A rend õrség
közterületen” szöveg, 42.  § (3) bekezdésében „a Rendõrség elõterjesztésére” szövegrész helyébe „a rend õrség
elõterjesztésére” szöveg, 42.  § (3) bekezdésében „A Rendõrség a” szövegrész helyébe „A rend õrség a” szöveg, 42.  §
(5) bekezdésében „A Rendõrség a” szövegrész helyébe „a rend õrség a” szöveg, 42/A.  § (2) bekezdésében „A Rendõrség
a” szövegrész helyébe „A rend õrség a” szöveg, 45.  § (1) bekezdésében „A Rendõrség, illetõleg” szövegrész helyébe
„A rend õrség, valamint” szöveg, 45.  § (1) bekezdésében „a Rendõrség a” szövegrész helyébe „a rend õrség a” szöveg,
45.  § (3) bekezdésében „a Rendõrséget nem” szövegrész helyébe „a rend õrséget nem” szöveg, 46.  § (1) bekezdésében
„A Rendõrség, illetve” szövegrész helyébe „A rend õrség, valamint” szöveg, 46.  § (3) bekezdésében „A Rendõrség a”
szövegrész helyébe „A rend õrség a” szöveg, 46.  § (4) bekezdésében „A Rendõrség a” szövegrész helyébe „A rend õrség
a” szöveg, 46/A.  §-ában „A Rendõrség a” szövegrész helyébe „A rend õrség a” szöveg, 46/B.  §-ában „A Rendõrség
bûnmegelõzési” szövegrész helyébe „A rend õrség bûnmegelõzési” szöveg, 51.  § (1) bekezdésében „A Rendõrség
közút” szövegrész helyébe „A rend õrség közút” szöveg, 51.  § (2) bekezdésében „a Rendõrség jármûvek” szövegrész
helyébe „a rend õrség jármûvek” szöveg, 51.  § (3) bekezdésében „a Rendõrség mások” szövegrész helyébe
„a rend õrség mások” szöveg, 57.  § (2) bekezdésében „a Rendõrség felszólítása” szövegrész helyébe „a rend õrség
felszólítása szöveg”, 58.  § (2) bekezdésében „a Rendõrség a” szövegrész helyébe „a rend õrség a” szöveg, 59.  §
(1) bekezdésében „a Rendõrség az” szövegrész helyébe „a rend õrség az” szöveg, 60.  § (2) bekezdésében „a Rendõrség
a” szövegrész helyébe „a rend õrség a” szöveg, 61.  § (4) bekezdésében „A Rendõrségnél rendszeresített” szövegrész
helyébe „A rend õrségnél rendszeresített” szöveg, 62/A.  § (1) bekezdés c) pontjában „a Rendõrségnek átadni”
szövegrész helyébe „a rend õrségnek átadni” szöveg, 63.  § (5) bekezdésében „A Rendõrség erre” szövegrész helyébe
„A rend õrség erre” szöveg, 64.  § (1) bekezdésében „A Rendõrség a 63.  §” szövegrész helyébe „A rend õrség a 63.  §”
szöveg, 64.  § (1) bekezdés a) pontjában „a Rendõrséggel titkosan” szövegrész helyébe „a rend õrséggel titkosan”
szöveg, 64.  § (1) bekezdés f) pontjában „a Rendõrséggel titkosan” szövegrész helyébe „a rend õrséggel titkosan”
szöveg, 64.  § (6) bekezdésében „a Rendõrség a” szövegrész helyébe „a rend õrség a” szöveg, 64.  § (8) bekezdésében
„a Rendõrség az” szövegrész helyébe „a rend õrség az” szöveg, 64.  § (8) bekezdésében „a Rendõrséggel titkosan”
szövegrész helyébe „a rend õrséggel titkosan” szöveg, 64.  § (9) bekezdésében „a Rendõrséggel titkosan” szövegrész
helyébe „a rend õrséggel titkosan” szöveg, 66.  § (1) bekezdésében „A Rendõrség a” szövegrész helyébe „A rend õrség a” 
szöveg, 67.  § (1) bekezdésében „A Rendõrség az” szövegrész helyébe „a rend õrség az” szöveg, 67.  § (2) bekezdésében
„a Rendõrség az” szövegrész helyébe „a rend õrség az” szöveg, 68.  § (1) bekezdésében „A Rendõrség titkos” szövegrész
helyébe „A rend õrség titkos” szöveg, 68.  § (2) bekezdésében „a Rendõrség az” szövegrész helyébe „a rend õrség az”
szöveg, 68.  § (3) bekezdésében „a Rendõrség és” szövegrész helyébe „a rend õrség és” szöveg, 69.  § (2) bekezdésében
a „bekezdés c)–d) pontjában” szövegrész helyébe a „bekezdés c)–e) pontjában” szöveg, 70.  § (1) bekezdésében
„a Rendõrség hatáskörrel” szövegrész helyébe „a rend õrség hatáskörrel” szöveg, 76.  § 1. pontjában „a Rendõrség által”
szövegrész helyébe „a rend õrség által” szöveg, 76.  § 2. pontjában a „miniszter, illetõleg az országos rend õrfõkapitány”
szövegrész helyébe a „miniszter, az országos rend õrfõkapitány, valamint a fõigazgatók” szöveg, 77.  § (1) bekezdés
bevezetõ szövegében „A Rendõrség feladatai” szövegrész helyébe „A rend õrség feladatai” szöveg, 77.  § (1) bekezdés
a) pontjában a „bûnmegelõzési, bûnüldözési” szövegrész helyébe a „bûnmegelõzési, felderítési, bûnüldözési” szöveg,
81.  § (1) bekezdésében „A Rendõrség az” szövegrész helyébe „A rend õrség az” szöveg, 82.  § (1) bekezdésében
„A Rendõrség a” szövegrész helyébe „A rend õrség a” szöveg, 82.  § (2) bekezdésében „A Rendõrség kezelheti”
szövegrész helyébe „A rend õrség kezelheti” szöveg, 83.  § bevezetõ szövegében „A Rendõrség az” szövegrész helyébe
„A rend õrség az” szöveg, 84.  § (1) bekezdésében „A Rendõrség szervei” szövegrész helyébe „a rend õrség szervei”
szöveg, 84.  § (2) bekezdésében „A Rendõrség a” szövegrész helyébe „A rend õrség a” szöveg, 84.  § (4) bekezdésében
„A Rendõrség által” szövegrész helyébe „A rend õrség által” szöveg, 85.  § (1) bekezdésében „A Rendõrségnek a”
szövegrész helyébe „A rend õrségnek a” szöveg, 85.  § (2) bekezdésében „A Rendõrség a” szövegrész helyébe
„A rend õrség a” szöveg, 85.  § (3) bekezdésében „A Rendõrségnek a” szövegrész helyébe „A rend õrségnek a” szöveg,
86.  § (1) bekezdésében a „Rendõrségi adat” szövegrész helyébe a „rend õrségi adat” szöveg, 87.  §-ában a „Rendõrségi
adat” szövegrész helyébe a „rend õrségi adat” szöveg, 89.  §-ában „A Rendõrség ügyviteli” szövegrész helyébe
„A rend õrség ügyviteli” szöveg, 90.  §-át megelõzõ alcímben „A Rendõrség bûnüldözési” szövegrész helyébe
„A rend õrség bûnüldözési” szöveg, 90.  § (1) bekezdésében „A Rendõrség által” szövegrész helyébe „A rend õrség által”
szöveg, 90.  § (2) bekezdésében „A Rendõrség más” szövegrész helyébe „A rend õrség más” szöveg, 90.  § (4) bekezdés
bevezetõ szövegében „A Rendõrség a” szövegrész helyébe „A rend õrség a” szöveg, 91/A.  § (1) bekezdés d) pontjában
„a Rendõrségen fogvatartott” szövegrész helyébe „a rend õrségen fogvatartott” szöveg, 91/B.  §-ában „a Rendõrség
adatkezelõ” szövegrész helyébe „a rend õrség adatkezelõ” szöveg, 91/C.  § (1) bekezdésében „A Rendõrség
bûnüldözési” szövegrész helyébe „a rend õrség bûnüldözési” szöveg, 91/C.  § (1) bekezdésében „A Rendõrség az”
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szövegrész helyébe „A rend õrség az” szöveg, 91/C.  § (1) bekezdésében „a Rendõrség jogszerû” szövegrész helyébe
„a rend õrség jogszerû” szöveg, 91/C.  § (2) bekezdésében „a Rendõrség a” szövegrész helyébe „a rend õrség a” szöveg,
91/C.  § (3) bekezdésében „a Rendõrség megkeresésében” szövegrész helyébe „a rend õrség megkeresésében” szöveg,
91/C.  § (4) bekezdésében „A Rendõrség a” szövegrész helyébe „A rend õrség a” szöveg, 91/C.  § (6) bekezdésében
„A Rendõrség más” szövegrész helyébe „A rend õrség más” szöveg, 91/C.  § (6) bekezdésében „a Rendõrség
bûnüldözési” szövegrész helyébe „a rend õrség bûnüldözési” szöveg, 91/C.  § (6) bekezdésében „a Rendõrség és”
szövegrész helyébe „a rend õrség és” szöveg, 91/D.  §-ában „A Rendõrség bûnüldözési” szövegrész helyébe
„A rend õrség bûnüldözési” szöveg, 91/D.  §-ában „a Rendõrség hozzáférési” szövegrész helyébe „a rend õrség
hozzáférési” szöveg, 91/D.  §-ában „a Rendõrség mûködését” szövegrész helyébe „a rend õrség mûködését” szöveg,
91/F.  § (1) bekezdésében „A Rendõrség bûnüldözési” szövegrész helyébe „A rend õrség bûnüldözési” szöveg, 91/F.  §
(2) bekezdésében „A Rendõrség bûnüldözési” szövegrész helyébe „A rend õrség bûnüldözési” szöveg, 91/H.  §-ában
„A Rendõrség a” szövegrész helyébe „A rend õrség a” szöveg, 91/J.  § (1) bekezdés bevezetõ szövegében „A Rendõrség
kezeli” szövegrész helyébe „A rend õrség kezeli” szöveg, 91/J.  § (2) bekezdésében „a Rendõrség adatokat” szövegrész
helyébe „a rend õrség adatokat” szöveg, 91/K.  §-ában „A Rendõrség a” szövegrész helyébe „A rend õrség a” szöveg,
91/L.  § (1) bekezdésében „A Rendõrség a” szövegrész helyébe „A rend õrség a” szöveg, 91/L.  § (2) bekezdésében
„A Rendõrség az” szövegrész helyébe „A rend õrség az” szöveg, 91/L.  § (3) bekezdésében „A Rendõrség a” szövegrész
helyébe „A rend õrség a” szöveg, 91/M.  § (1) bekezdésében „A Rendõrség a” szövegrész helyébe „A rend õrség a”
szöveg, 91/M.  § (2) bekezdésében „A Rendõrség az” szövegrész helyébe „A rend õrség az” szöveg, 91/M.  §
(3) bekezdésében „A Rendõrség a” szövegrész helyébe „A rend õrség a” szöveg, 91/N.  §-ában „A Rendõrség a”
szövegrész helyébe „A rend õrség a” szöveg, 91/O.  § (1) bekezdésében „a Rendõrség a” szövegrész helyébe
„a rend õrség a” szöveg, 91/O.  § (3) bekezdésében „a Rendõrségnél is” szövegrész helyébe „a rend õrségnél is” szöveg,
91/O.  § (4) bekezdésében „A Rendõrség a” szövegrész helyébe „A rend õrség a” szöveg, 91/P.  § (2) bekezdésében
„A Rendõrség a” szövegrész helyébe „A rend õrség a” szöveg, 91/Q.  § (1) bekezdés bevezetõ szövegének „A Rendõrség
a” szövegrész helyébe „A rend õrség a” szöveg, 91/Q.  § (1) bekezdés b) pontjában „a Rendõrség hatáskörébe”
szövegrész helyébe „a rend õrség hatáskörébe” szöveg, 91/Q.  § (1) bekezdés c) pontjában „a Rendõrség által”
szövegrész helyébe „a rend õrség által” szöveg, 91/Q.  § (1) bekezdés c) pontjában „a Rendõrség hatósági” szövegrész
helyébe „a rend õrség hatósági” szöveg, 91/Q.  § (2) bekezdésében „a Rendõrség az” szövegrész helyébe „a rend õrség
az” szöveg, 91/Q.  § (3) bekezdésében „A Rendõrség adatkezelõ” szövegrész helyébe „A rend õrség adatkezelõ” szöveg,
91/Q.  § (3) bekezdésében „a Rendõrség bûnüldözési” szövegrész helyébe „a rend õrség bûnüldözési” szöveg, 91/Q.  §
(4) bekezdésében „A Rendõrség adatkezelõ” szövegrész helyébe „a rend õrség adatkezelõ” szöveg, 91/R.  §-ában
a „kijelölt szerve dolgozza” szövegrész helyébe a „kijelölt szerv dolgozza” szöveg, 92.  § (1) bekezdésében az „országos
rend õrfõkapitány a Testület” szövegrész helyébe az „országos rend õrfõkapitány, valamint a fõigazgatók a Testület”
szöveg, 93.  § (3) bekezdésében az „országos rend õrfõkapitány a Testület” szövegrész helyébe az „országos
rend õrfõkapitány, valamint a fõigazgatók a Testület” szöveg, 93.  § (4) bekezdésében az „országos rend õrfõkapitány
a Testület” szövegrész helyébe az „országos rend õrfõkapitány, valamint a fõigazgatók a Testület” szöveg, 93.  §
(6) bekezdésében az „országos rend õrfõkapitány havonta” szövegrész helyébe az „országos rend õrfõkapitány,
valamint a fõigazgatók havonta” szöveg, 93/A.  § (1) bekezdésében „a Rendõrségtõl felvilágosítást” szövegrész helyébe 
„a rend õrségtõl felvilágosítást” szöveg, 93/A.  § (4) bekezdésében „a Rendõrség helyiségeibe” szövegrész helyébe
„a rend õrség helyiségeibe” szöveg, 93/A.  § (6) bekezdés „az országos rend õrfõkapitány számára” szövegrész helyébe
„az országos rend õrfõkapitány, valamint a fõigazgatók számára” szöveg, 93/A.  § (7) bekezdésében „az országos
rend õrfõkapitány határozatban” szövegrész helyébe „az országos rend õrfõkapitány, valamint a fõigazgatók
határozatban” szöveg, 93/A.  § (7) bekezdésében a „követõ tizenöt napon” szövegrész helyébe a „követõ harminc
napon” szöveg, 93/A.  § (8) bekezdésében az „országos rend õrfõkapitány határozatának” szövegrész helyébe
az „országos rend õrfõkapitány, valamint a fõigazgatók határozatának” szöveg, 93/A.  § (9) bekezdésében az „országos
rend õrfõkapitány határozata” szövegrész helyébe az „országos rend õrfõkapitány, valamint a fõigazgatók határozata”
szöveg, 93/B.  § (3) bekezdésében „az országos rend õrfõkapitány bírálta el” szövegrész helyébe „az országos
rend õrfõkapitány, valamint a fõigazgatók bírálták el” szöveg, 97.  § (1) bekezdés k) pontjában „a Rendõrségnek a”
szövegrész helyébe „a rend õrségnek a” szöveg, 97.  § (1) bekezdés l) pontjában „a Rendõrségnek a” szövegrész helyébe
„a rend õrségnek a” szöveg, 97.  § (1) bekezdés m) pontjában „a Rendõrségnek a” szövegrész helyébe „a rend õrségnek
a” szöveg, 97.  § (1) bekezdés o) pontjában „a Rendõrség, valamint” szövegrész helyébe „a rend õrség, valamint” szöveg, 
100.  § f) pontjában „a Rendõrség ellenérték” szövegrész helyébe „a rend õrség ellenérték” szöveg, 101.  § (1) bekezdés
a) pontjában „a Rendõrség szerveinek” szövegrész helyébe „a rend õrség szerveinek” szöveg, 101.  § (1) bekezdés
e) pontjában „a Rendõrség szolgálati” szövegrész helyébe „a rend õrség szolgálati” szöveg, 101.  § (1) bekezdés
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e) pontjában „a Rendõrségnek a” szövegrész helyébe „a rend õrségnek a” szöveg, 101.  § (1) bekezdés e) pontjában
„a Rendõrségnél rendszeresített” szövegrész helyébe „a rend õrségnél rendszeresített” szöveg, 101.  § (1) bekezdés
f) pontjában „a Rendõrség feladatait” szövegrész helyébe „a rend õrség feladatait” szöveg, 101.  § (1) bekezdés
k) pontjában „a Rendõrség feladatai” szövegrész helyébe „a rend õrség feladatai” szöveg, 101.  § (1) bekezdés
k) pontjában „a Rendõrség légi” szövegrész helyébe „a rend õrség légi” szöveg lép.

(3) A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról  szóló 1996. évi XXXI. törvény 34.  § (1) bekezdés
„köztestület (Ptk. 65.  §), amely” szövegrésze helyébe „köztestület, amely kérheti közhasznúsági nyilvántartásba
vételét. Az önkéntes tûzoltóság” szöveg lép.

(4) A Hszt. 18.  § (2) és (3) bekezdésében, valamint 23.  §-ában a „hivatásos állomány” szövegrész helyébe a „polgári
védelem, a vám- és pénzügyõrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, valamint az állami és hivatásos önkormányzati
tûzoltóság hivatásos állományának” szöveg, 36.  § (3) bekezdésében a „parancsnok és a” szövegrész helyébe
a „parancsnok, a bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv és a terrorizmust elhárító szerv vezetõje,
valamint a” szöveg, 45.  § (1) bekezdésében „pályázatot kell,” szövegrész helyébe a „ , továbbá” szöveg, 58.  §
(2) bekezdésében a „méltatlanná vagy a 258.  § (4) bekezdés alapján alkalmatlanná” szövegrész helyébe az „56.  § (2)
b) pontja alapján alkalmatlanná” szöveg, 62.  § (1) bekezdésében a „méltatlanság  miatt, továbbá az 53.  § b), f)–g) vagy”
szövegrész helyébe az „53.  § b), f)–g), 56.  § (2) b) vagy” szöveg, 149.  § (3) bekezdésében a „méltatlanná válást az 56.  §
(6) bekezdés c) pontja alapján” szövegrész helyébe az „alkalmatlanná válást az 56.  § (6) bekezdése alapján” szöveg,
182.  § (7) bekezdésében az „(5) bekezdés” szövegrész helyébe a „(6) bekezdés” szöveg, a 182.  § (8) bekezdésében
az „akit hivatásos szolgálattal összefüggõ kifogásolható életvitele  miatti alkalmatlansága, továbbá méltatlanná válása
 miatt felmentettek, vagy akinek a szolgálati viszonya az 53.  § b), f), g) pontja, illetve” szövegrész helyébe a „akinek
a szolgálati viszonya az 53.  § b), f), g) pontja, az 56.  § (2) bekezdés b) pontja, illetve” szöveg, 182.  § (11) bekezdésében
a „(8) bekezdés” szövegrész helyébe a „(9) bekezdés”, 204.  § (5) bekezdésében az „53.  § b), e)–f) pontja alapján vagy
a hivatásos szolgálatra méltatlanná váláson alapuló felmentés  miatt” szövegrész helyébe az „53.  § b), e)–f) pontja vagy
az 56.  § (2) bekezdés b) pontja alapján” szöveg, a 248/A.  § (2) bekezdésében „a 248.  §-ban” szövegrész helyébe
a „43/B.  § (2)–(4) bekezdésében” szöveg, 342.  § (2) bekezdés 6. pontjában az „eljárási rendjét, a ruházati” szövegrész
helyébe az „eljárási rendjét, az egyenruházati utánpótlási ellátmány kötelezõ felhasználásának mértékét, a ruházati”
szöveg lép.

(5) A Kftv. 22.  § (1) bekezdésében az „építményt, jármûvet” szövegrész helyébe az „építményt, tömegközlekedési eszközt,
jármûvet” szöveg lép.

(6) A Kknyt. 41.  §-ában az „és a közlekedési igazgatási hatóságot rendeletben” szövegrész helyébe „ , a közlekedési
igazgatási hatóságot és a nemzeti kapcsolattartó pontot rendeletben” szöveg lép.

(7) Az Sztk. 25.  § h) pontjában „a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata” szövegrész helyébe „a rend õrségrõl  szóló
törvényben meghatározott belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv” szöveg, 25.  § i) pontjában
„a Rendõrségrõl  szóló 1994. évi XXXIV. törvényben” szövegrész helyébe „a rend õrségrõl  szóló törvényben” szöveg, és
33.  §-ában „a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata” szövegrész helyébe „a rend õrségrõl  szóló törvényben
meghatározott belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv” szöveg lép.

(8) A Bszntv. 2.  § 1. pontjában „a Rendõrség, a” szövegrész helyébe „a rend õrség, a” szöveg lép.
(9) Az elektronikus hírközlésrõl  szóló 2003. évi C. törvény 155.  § (5) bekezdésében „a Rendvédelmi Szervek Védelmi

Szolgálata” szövegrész helyébe „a rend õrségrõl  szóló törvényben meghatározott belsõ bûnmegelõzési és
bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv” szöveg lép.

(10) A 2007. évi CXII. törvény 7.  § (2) bekezdésében „a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata” szövegrész helyébe
„a rend õrségrõl  szóló törvényben meghatározott belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv”
szöveg lép.

(11) A Bnytv. 85.  § (1) bekezdésében az „Európai Unió más tagállamának” szövegrész helyébe az „együttmûködõ
tagállamának” szöveg, 85.  § (2) és (3) bekezdésében az „Európai Unió más tagállama” szövegrész helyébe
az „együttmûködõ tagállama” szöveg, 85.  § (4) bekezdésében a „hatóság, az ügyészség” szövegrész helyébe
a „hatóság, a rend õrségrõl  szóló törvényben meghatározott terrorizmust elhárító szerv, az ügyészség” szöveg, a 85.  §
(4) bekezdésében az „Európai Unió más tagállamának” szövegrész helyébe az „együttmûködõ tagállamának” szöveg,
85.  § (5) bekezdésében az „eredményez az Európai Uniós más tagállamának” szövegrész helyébe az „eredményez
az együttmûködõ tagállamának” szöveg, valamint a „tartalmazza az Európai Unió más tagállamának” szövegrész
helyébe a „tartalmazza az együttmûködõ tagállamának” szöveg, és a 85.  § (7) bekezdésében az „Európai Unió más
tagállamával” szövegrész helyébe az „együttmûködõ tagállamával” szöveg lép.
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110.  § (1) Hatályát veszti
a) az Rtv. 42/A.  § (1) bekezdésében „a belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítõ feladatokat ellátó szerv (e törvény

alkalmazása szempontjából a továbbiakban: Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata),” szövegrész, 75.  §-a,
91/R.  §-ában „a Rendõrségnek” szövegrész, 94.  §-a és 96.  §-a,

b) a Hszt. 18.  § (1) bekezdése, 42.  § (2) bekezdés k) pont „valamint” szövegrésze, 47.  § (1) bekezdés „az 56.  §
(3) bekezdés esetét kivéve” szövegrésze, 56.  § (2) bekezdés a) pont „valamint a 258.  § (4) bekezdésében
meghatározott okból a hivatásos szolgálatra” szövegrésze, 56.  § (7) bekezdése, 59.  § (1) bekezdés f) pontja,
245/F.  §-a és az azt megelõzõ alcím, 245/P.  § (3) bekezdése, 248.  §-a, 250.  § (1) bekezdése, 258.  §–258/C.  §-a,
264/B.  §-a, 285.  § (2) és (3) bekezdése, 300.  § (1) bekezdés e) pont „ , valamint a méltatlansági” szövegrésze, 301.  §
második mondata, 302.  §-a, 303.  § (1) bekezdése, 306/A.  §-a, 307.  § második mondata, 342.  § (2) bekezdés 14. pont
„ , valamint a méltatlansági” szövegrésze,

c) az Nbtv. 5.  § c) és i) pontja, a 9.  § d) pontja, 57.  § (1) bekezdés „ ,valamint 9.  § d)” szövegrésze,
d) a Bszntv. 2.  § 1. pontjában „a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata,” szövegrész,
e) a lõfegyverekrõl és lõszerekrõl  szóló 2004. évi XXIV. törvény 2.  § 26. pontjában „a Rendvédelmi Szervek Védelmi

Szolgálata” szövegrész,
f) a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól  szóló 2005. évi

CXXXIII. törvény 3.  § (3) bekezdésében az „– ideértve a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatát is –” szövegrész,
g) a Bnytv. 68.  § (1) bekezdés b) pontjának a „ , valamint a rend õrségrõl  szóló törvényben meghatározott belsõ

bûnmegelõzési és bûnfelderítõ feladatokat ellátó szerv a hatáskörébe tartozó bûncselekmények megelõzése és
felderítése céljából” szövegrésze, valamint a 90.  § (2) bekezdésének a „Prümi Szerzõdés alapján teljesített
adattovábbításról vezetett adattovábbítási nyilvántartás tartalmára a Prümi Szerzõdés 39. cikkét kell alkalmazni,
a” szövegrésze.

(2) Nem lép hatályba az egyes rendészeti és migrációs tárgyú törvények módosításáról, valamint egyes törvényeknek
a Vízuminformációs Rendszer bevezetésével összefüggõ jogharmonizációs célú módosításáról  szóló 2010. évi
XL. törvény 6.  § (1) bekezdése.

(3) Ha e törvény valamely jogviszony fennállását [Ktv. 7.  § (2) bek., Kjt. 20.  § (2a) bek.] nyilatkozathoz köti,
a nyilatkozattételi kötelezettséget a hatálybalépéstõl számított 60 napon belül kell teljesíteni.

111.  § E törvény a következõ uniós jogi aktusoknak  való megfelelést szolgálja:
a) a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határellenõrzési kódex)

létrehozásáról  szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlament és tanácsi rendelet 7. cikke,
b) az UNICE, a CEEP és az ESZSZ által a szülõi szabadságról kötött keretmegállapodásról  szóló 1996. június 3-i

96/34/EK tanácsi irányelv,
c) a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bûnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló

együttmûködés megerõsítésérõl  szóló, 2008. június 23-i 2008/615/IB tanácsi határozat, valamint a különösen
a terrorizmus és a határokon átnyúló bûnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttmûködés
megerõsítésérõl  szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról  szóló, 2008. június 23-i 2008/616/IB tanácsi
határozat,

d) az egyrészrõl az Európai Unió, másrészrõl Izland és Norvégia között a különösen a terrorizmus és a határokon
átnyúló bûnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttmûködés megerõsítésérõl  szóló
2008/615/IB tanácsi határozat, valamint a terrorizmus és a határokon átnyúló bûnözés elleni küzdelemre irányuló,
határokon átnyúló együttmûködés megerõsítésérõl  szóló 2008/615/IB tanácsi határozat végrehajtásáról  szóló
2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról  szóló megállapodásnak
az Európai Unió nevében történõ aláírásáról és a megállapodás egyes rendelkezéseinek ideiglenes alkalmazásáról
 szóló tanácsi határozat (2009. szeptember 21.),

e) az Európai Unió tagállamainak különleges intervenciós egységei közötti együttmûködés javításáról
válsághelyzetekben  szóló 2008. június 23-i 2008/617/IB tanácsi határozat 2–4. cikke.

Dr. Schmitt Pál s. k., Dr. Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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1. melléklet a 2010. évi CXLVII. törvényhez
„2. számú melléklet az 1996. évi XLIII. törvényhez

Táblázat a kiemelt munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendjérõl

A hatáskör területe A munkáltatói intézkedés tartalma

A munkáltatói jogkör gyakorlója

miniszter
országos

parancsnok

a bûnmegelõzési
és bûnfelderítési
feladatokat ellátó,

valamint a
terrorizmust
elhárító szerv

vezetõje

Szolgálati viszonnyal
kapcsolatos
intézkedések

Hivatásos állományba vétel

– tábornokra vonatkozó javaslat elõterjesztése a KE-höz X
– fõtiszt, tiszt esetében X
Szolgálati viszony megszüntetése
– tábornokra vonatkozó javaslat elõterjesztése a KE-höz X
– fõtiszt, tiszt esetében X
Szolgálati viszony szüneteltetése
– tábornok esetében X
– fõtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes esetében X X
Hivatásos állományba visszavétel
– tábornokra vonatkozó javaslat elõterjesztése a KE-höz X
– fõtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes esetében X

Rendfokozatot érintõ 
döntések

Elsõ tiszti kinevezés X

Magasabb rendfokozatba történõ kinevezés, elõléptetés
– tábornoki kinevezés elõterjesztése a KE-höz X
– ezredesi elõléptetés X
– fõtiszt, tiszt soron kívüli elõléptetése X X X

Szolgálati beosztásra 
vonatkozó döntések

Minisztériumi szerveknél hivatásos szolgálati beosztások
meghatározása

X

Beosztásba történõ kinevezés
– országos rend õrfõkapitány kinevezésére,

felmentésére, megbízására vonatkozó elõterjesztés
a miniszterelnökhöz

X

– a terrorizmust elhárító szerv fõigazgatója
kinevezésére, felmentésére, megbízására vonatkozó
elõterjesztés a miniszterelnökhöz

X

– tábornoki beosztásokba történõ kinevezés, felmentés,
megbízás

X

– ezredesi beosztásokba történõ kinevezés, felmentés,
megbízás

X X X

– tábornok más fegyveres szervhez történõ áthelyezése X
– fõtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes más fegyveres

szervhez történõ áthelyezése
X

Fegyelmi hatáskörök Rendfokozatot, szolgálati viszonyt érintõ fegyelmi
fenyítések kiszabása
– tábornokra vonatkozó elõterjesztés a KE-höz X
– fõtiszt, tiszt esetében X X rend-

fokozatot
érintõ

Egyéb fegyelmi fenyítések kiszabása
– tábornok esetében X

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 188. szám 27071



A hatáskör területe A munkáltatói intézkedés tartalma

A munkáltatói jogkör gyakorlója

miniszter
országos

parancsnok

a bûnmegelõzési
és bûnfelderítési
feladatokat ellátó,

valamint a
terrorizmust
elhárító szerv

vezetõje

Vezényléssel
kapcsolatos
intézkedések

– tábornok, fõtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes
külszolgálatra történõ vezénylése

X

– tábornok, fõtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes külföldi
tanintézetbe tanfolyamra történõ vezénylése

X

vezénylés más szervhez X X
 49/A.  § szerinti vezénylés X
Hazai tanintézet alaptagozatára, tanfolyamaira történõ
vezénylés
– tábornok esetében X
– fõtiszt, tiszt esetében X X X
– zászlós, tiszthelyettes esetében X X

Egyéb döntések Egyenruha-viselési jog megvonása
– tábornok esetében X
Illetmény nélküli szabadság engedélyezése
– tábornok esetében X
Elhunytak minõsítése
– hõsi halottá, szolgálat halottjává nyilvánítás X
– a fegyveres szerv halottjává nyilvánítás X X
Elismerések adományozása
– kitüntetésre vonatkozó javaslat felterjesztése a KE-höz X
– miniszteri elismerések odaítélése X
Összeférhetetlenség feloldása X
Ágazati, Tárcaközi Érdekegyeztetõ Fórummal történõ
egyeztetés

X

„

2. melléklet a 2010. évi CXLVII. törvényhez
„8. számú melléklet az 1996. évi XLIII. törvényhez

A hivatásos állomány tagjával közös háztartásban élõ házastárs, élettárs, 
felnõtt korú hozzátartozó nyilatkozata

Tájékoztattak arról, hogy házastársam, élettársam, hozzátartozóm kifogástalan életvitel ellenõrzése személyemet is
érintheti, amelynek keretén belül az ellenõrzését végzõ szerv a bûnügyi nyilvántartásból rám vonatkozóan is adatot
igényelhet.

(Kelt, dátum)

........................................................................................
aláírás, lakcím”
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V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

A nemzeti erõforrás miniszter 15/2010. (XII. 11.) NEFMI rendelete
az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról  szóló 
2/2009. (I. 16.) ÖM rendelet, valamint az állami sportcélú támogatások felhasználásáról 
és elosztásáról  szóló 6/2010. (II. 18.) ÖM rendelet módosításáról

A sportról  szóló 2004. évi I. törvény 79.  § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41.  § k) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági
miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1.  § Az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról  szóló 2/2009. (I. 16.) ÖM rendelet (a továbbiakban:
R1.) 59.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az „Utánpótlás-nevelési feladatok” elõirányzat terhére a Héraklész Program meg valósításához és a sportiskolák
támogatásához, a „Versenysport támogatása” elõirányzat terhére a Patrónus Programhoz, és a kiemelt hazai
rendezésû sportesemények rendezéséhez nyújtott támogatás, a „Jégkorong utánpótlás nevelés támogatása”
elõirányzat terhére nyújtott támogatás, továbbá az „Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése,
fenntartása” elõirányzat terhére a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program meg valósításához, valamint az egyéb
sportlétesítmény-fejlesztési, felújítási, korszerûsítési feladatok ellátásához nyújtott támogatás kedvezményezett
részérõl történõ pénzügyi teljesítésének határideje 2011. január 31.”

2.  § Az R1. a következõ 63.  §-sal egészül ki:
„63.  § E rendeletnek az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról  szóló 2/2009. (I.16.) ÖM rendelet,
valamint az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról  szóló 6/2010. (II. 18.) ÖM rendelet
módosításáról  szóló 15/2010. (XII. 11.) NEFMI rendelet által megállapított 59.  § (2) bekezdése rendelkezéseit
a folyamatban lévõ támogatások tekintetében is alkalmazni kell.”

3.  § Az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról  szóló 6/2010. (II. 18.) ÖM rendelet (a továbbiakban:
R2.) 2.  § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Az „Utánpótlás-nevelési feladatok”, az „Iskolai, diák- és felsõoktatási sport támogatása”, a „Sportegészségügyi,
doppingellenes feladatok”, a „Versenysport támogatása”, a „Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása”,
a „Magyar Olimpiai Bizottság mûködési támogatása”, a „Magyar Paralimpiai Bizottság mûködési támogatása”,
a „Nemzeti Sportszövetség mûködési támogatása”, a „Nemzeti Szabadidõsport Szövetség mûködési támogatása”,
a „Sportegyesületek Országos Szövetsége mûködési támogatása”, a „Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége
mûködési támogatása”, a „Szabadidõsport támogatása”, az „Egészségjavítást célzó sporttevékenység
(szabadidõsport- és diáksport-programok támogatása)”, a „Magyar Paralimpiai Bizottság és tagszervezeteinek
támogatása”, a „Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége és tagszervezeteinek támogatása”, valamint a „Magyar
Gyermek Labdarúgó Szövetség támogatása” elõirányzat terhére, az „Állami, önkormányzati és egyéb
sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása” elõirányzat terhére a sportlétesítmények fejlesztése, üzemeltetése és
a folyamatban lévõ kormányzati feladatok céljára, továbbá a „Magyar Sport Háza Program” elõirányzat terhére
elõfinanszírozással is nyújtható támogatás. A „Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése” elõirányzat terhére
a Wesselényi Miklós Sport Közalapítványon keresztül biztosított eredményességi támogatás és az olimpiai,
paralimpiai, speciális világjátékok-válogatott kerettag sportolók, továbbá a felkészülésükben közremûködõ
sportszakemberek részére a Gerevich Aladár-sportösztöndíj, a Mezõ Ferenc Sportközalapítvány mûködéséhez, alapító
okiratában foglalt feladatainak ellátásához, valamint a „Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok
mûködtetése és projektjei” elõirányzat terhére a Magyar Sporttudományi Társaság és a Magyar Edzõk Társasága
részére a támogatás elõfinanszírozással is nyújtható. Egyéb esetben a támogatás utófinanszírozással történik.”
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4.  § Az R2. 4.  §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A miniszter a támogatás visszavonásáról, illetve felfüggesztésérõl a döntés meghozatalát követõ öt napon belül
értesíti az NDKT-t. Ha a miniszter a támogatást a 3.  § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak  miatt függeszti fel
vagy a sportösztöndíj felfüggesztését kezdeményezi, döntésérõl – annak meghozatalától számított öt napon belül –
értesíti a Wesselényi Miklós Sportközalapítványt, amely felfüggeszti a támogatás további folyósítását.”

5.  § Az R2. 16.  §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást a NSI továbbadhatja a programban részt vevõ országos sportági
szakszövetségek, sportszervezetek, ezek jogi személyiséggel rendelkezõ szakosztálya, szervezeti egysége, valamint
közoktatási intézmények, sportiskolák és diáksport egyesületek részére.”

6.  § (1) Az R2. 22.  § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A miniszter a „Versenysport támogatása” elõirányzat terhére támogatja]
„a) az olimpiai és paralimpiai felkészülést, az országos sportági szakszövetségek, a fogyatékosok országos
sportszövetségei és jogi személyiséggel rendelkezõ szervezeti egységeik, valamint a sportszervezetek (mûhelyek)
szakmai feladatainak ellátását,”

(2) Az R2. 22.  § l)–m) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[A miniszter a „Versenysport támogatása” elõirányzat terhére támogatja]
„l) a MOB és az MPB útján az olimpiai és paralimpiai kvalifikációt eredményezõ versenyekre történõ felkészülést és
részvételt, valamint az ezekkel összefüggõ költségeket,
m) a MOB útján az olimpiai, paralimpiai kerettag sportolók felkészülését és – a g) pontban meghatározottak szerint
támogatásban részesülõ sportszakemberek kivételével – az olimpiai kvalifikációs versenyekre az egyes válogatott
keretek felkészítését végzõ sportszakemberek alkalmazását.”

7.  § (1) Az R2. 24.  § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A 22.  § b) és f) pontja alapján folyósított támogatás tekintetében kiadásként az (1) bekezdésben meghatározott kiadások
mellett]
„d) a támogatás legfeljebb 30%-áig a személyi juttatások, a munkaadót terhelõ járulékok,”
[számolhatóak el.]

(2) Az R2. 24.  § (2) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:
[A 22.  § b) és f) pontja alapján folyósított támogatás tekintetében kiadásként az (1) bekezdésben meghatározott kiadások
mellett]
„f) a pénzügyi tevékenységgel és könyveléssel kapcsolatos költségek”
[számolhatóak el.]

8.  § Az R2. 36.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„36.  § A miniszter a „Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése” elõirányzat terhére, a Wesselényi Miklós Sport
Közalapítványon keresztül biztosítja az eredményességi támogatást, valamint az olimpiai, paralimpiai, speciális
világjáték-válogatott kerettag sportolók, továbbá a felkészülésükben közremûködõ sportszakemberek részére
a Gerevich Aladár-sportösztöndíj juttatását.”

9.  § Az R2. 41.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A miniszter a „Magyar Paralimpiai Bizottság mûködési támogatása” elõirányzat terhére támogatást nyújt az MPB
adminisztratív mûködéséhez, a nemzetközi szervezetekkel fennálló tagsági viszonyból származó kötelezettségeinek
és szakmai feladatainak ellátásához.”

10.  § (1) Az R2. 47.  § (1) bekezdése a következõ k)–m) pontokkal egészül ki:
[A 47.  § (1) A miniszter a szabadidõsport fejlesztése érdekében a „Szabadidõsport támogatása” elõirányzat terhére
támogatja]
„k) a szabadidõsport területén mûködõ szakemberek képzését szolgáló jegyzetek elkészíttetését és kiadását, továbbá
a szakmai vizsgák írásbeli feladatainak és értékelõ lapjainak kidolgozását és expediálását,
l) a testkulturális felsõoktatási képzésben részt vevõ felsõoktatási intézmények és a mellettük mûködõ
sportegyesületek mûhelyeinek szabadidõsporttal kapcsolatos tevékenységét,
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m) a szabadidõsport területén a sportinformációs rendszerek kialakításával, mûködtetésével kapcsolatos feladatokat,
szakértõi tevékenységet.”

(2) Az R2. 47.  §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az (1) bekezdés szerinti támogatást a Nemzeti Szabadidõsport Szövetség a szabadidõsport fejlesztésében
közremûködõ, a rendszeres testmozgáshoz, a munkahelyi sporthoz és az egészséges életmódhoz kapcsolódó szakmai
programok meg valósítását végzõ sportszövetségek és sportszervezetek részére továbbadhatja.”

11.  § Az R2. 52.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az MPB az (1) bekezdés szerinti támogatást tagszervezetei, és ezek tagszervezetei részére továbbadhatja.”

12.  § Az R2. 54.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„54.  § (1) A miniszter a „Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség támogatása” elõirányzat terhére az NSI útján támogatja 
a Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség utánpótlás-nevelési programját és az abban résztvevõ országos sportági
szakszövetségeket, sportszervezeteket, ezek jogi személyiséggel rendelkezõ szakosztályait, szervezeti egységeit,
valamint közoktatási intézményeket, sportiskolákat és diáksport egyesületeket. A támogatás a 16.  § (1) bekezdés
a)–j) pontjában foglalt feladatokra használható fel.
(2) A támogatást az NSI az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelõen továbbadhatja.”

13.  § Az R2.
a) 6.  § (6) bekezdésének b) pontjában a „Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézettel

(a továbbiakban: NUSI)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Sportközpontokkal (a továbbiakban: NSK) és a Nemzeti
Sport Intézettel (a továbbiakban: NSI)” szöveg,

b) 8.  § b) pontjában, az „a NUSI” szövegrész helyébe „az NSK vagy az NSI” szöveg,
c) 16.  § (1) bekezdésének nyitó szövegrészében, a 17.  § (1), (3) és (4) bekezdésében, a 18.  § (1) bekezdésének nyitó

szövegrészében és a (2) bekezdésében, a 22.  § d) és g) pontjaiban, a 23.  § (5) bekezdésében, a 24.  §
(7) bekezdésében szereplõ az „a NUSI” szövegrész helyébe „az NSI” szöveg,

d) a 22.  § j) pontjában szereplõ az „a NUSI” szövegrész helyébe „az NSK” szöveg,
e) 17.  § (2) bekezdés e) pontjában az „a NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatósága” szövegrész helyébe „az NSI” szöveg,
f) az R. 4. és 5. számú mellékletében szereplõ „NUSI” szövegrész helyébe „NSK” szöveg
lép.

14.  § Az R2. a következõ 64.  §-sal egészül ki:
„64.  § E rendeletnek az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról  szóló 2/2009. (I.16.) ÖM rendelet,
valamint az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról  szóló 6/2010. (II. 18.) ÖM rendelet
módosításáról  szóló 15/2010. (XII. 11.) NEFMI rendelet által megállapított 24.  § (2) bekezdése d) és f) pontjának, 41.  §
(1) bekezdésének, valamint 52.  § (5) bekezdése rendelkezéseit a folyamatban lévõ támogatások tekintetében is
alkalmazni kell.”

15.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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A nemzeti erõforrás miniszter és a belügyminiszter 16/2010. (XII. 11.) NEFMI–BM együttes rendelete
az Idõsbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról  szóló 
58/2004. (VI. 18.) ESZCSM–BM együttes rendelet módosításáról

A Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl  szóló 1991. évi XXXI. törvény 10.  § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37.  §
p) pontjában és 41.  § l) pontjában meghatározott feladatkörünkben eljárva a következõket rendeljük el:

1.  § (1) Az Idõsbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról  szóló 58/2004. (VI. 18.) ESZCSM–BM együttes
rendelet (a továbbiakban: R.) 3.  § (2)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Bizottság hét tagból áll. A Bizottság
a) elnökét a miniszterek együttesen kérik fel az idõsügy területén elismert és köztiszteletben álló személyek körébõl,
b) két további tagját a nemzeti erõforrás miniszter az Idõsügyi Tanács tagjai közül kéri fel,
c) két további tagját a nemzeti erõforrás miniszter – az általa e célból megkeresett, az idõsügy területén mûködõ
társadalmi szervezetek javaslata alapján, a belügyminiszter véleményének kikérését követõen – kéri fel,
d) két további tagját a belügyminiszter kéri fel.
(3) A Bizottság megbízatása öt évre szól. A tag a megbízatásáról lemondhat. Az elnök megbízatását a miniszterek
együttesen vonhatják vissza, a további tagok megbízatását az õt felkérõ miniszter – a (2) bekezdés b) és c) pontja
szerinti esetben az Idõsügyi Tanács, illetve a javaslattevõ szervezet és a belügyminiszter véleményének kikérését
követõen – vonhatja vissza.
(4) Ha a tag megbízatása megszûnik, az azt követõ hatvan napon belül új tagot kell felkérni.”

(2) Az R. 3.  §-a a következõ (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Bizottság a döntéseinek elõkészítésére szakértõket kérhet fel, akik a Bizottság ülésén tanácskozási joggal vesznek részt.
(6) A Bizottság a mûködési rendjét maga alakítja ki azzal, hogy
a) a Bizottság határozatképességéhez legalább öt tag jelenléte szükséges,
b) a Bizottság a döntéseit a jelenlévõ tagok többségének szavazatával hozza,
c) szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt.
(7) A tagok a feladatuk ellátásáért díjazásban nem részesülnek, de jogosultak a tevékenységük során felmerült,
számlával igazolt és indokolt szállás- és útiköltségük megtérítésére.”

2.  § Az R. 5.  §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az Idõsügyi Tanács a Bizottság munkájában részt vevõ tagjain keresztül jogosult meggyõzõdni arról, hogy
a díjazott helyi önkormányzat a pályázatában leírt feltételeket továbbra is biztosítja.”

3.  § Az R. 6.  §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az Idõsbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról  szóló 58/2004. (VI. 18.) ESZCSM–BM együttes
rendelet módosításáról  szóló 16/2010. (XII. 11.) NEFMI–BM együttes rendelet hatálybalépésének napján a Bizottság
tagjainak megbízatása megszûnik, és a Bizottságot harminc napon belül újjá kell alakítani.”

4.  § Az R.
a) 1.  §-ában a „szociális ágazat irányításáért felelõs miniszter” szövegrész helyébe a „nemzeti erõforrás miniszter”

szöveg,
b) 4.  § (2) bekezdésében és 5.  § (4) bekezdésében a „Magyar Közlönyben” szövegrész helyébe a „Magyar Közlöny

mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben” szöveg,
c) 4.  § (2) bekezdésében a „május” szövegrész helyébe a „március” szöveg,
d) 5.  § (1) bekezdésében a „hat Díj” szövegrész helyébe a „legfeljebb hat Díj” szöveg,
e) mellékletében az „IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI MINISZTERÉTÕL” szövegrész

helyébe a „NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTERÉTÕL” szöveg
lép.

5.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépést követõ napon hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k., Dr. Pintér Sándor s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter belügyminiszter
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VIII. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ál lás fog la lá sai

Az Országos Választási Bizottság 9/2010. (XII. 11.) OVB állásfoglalása
a területi, illetve országos kisebbségi önkormányzati képviselõk mandátumáról

Az Országos Választási Bizottság – 2010. december 3-án megtartott ülésén – a választási eljárásról  szóló 1997. évi C. törvény
(a továbbiakban: Ve.) 115/I.  § (8) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében az alábbi

állásfoglalást

adja ki.

A kisebbségi önkormányzati képviselõk választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes
törvények módosításáról  szóló 2005. évi CXIV. törvény 12.  §-a szerint a területi kisebbségi önkormányzati
választásokon választó és választható, aki települési kisebbségi önkormányzat tagja (elektor).
A törvény 13.  §-ában foglalt rendelkezés szerint „a területi kisebbségi önkormányzat képviselõ-testületének
megbízatása a területi kisebbségi önkormányzatok következõ választásának napjáig tart”.
A törvény 21.  §-ában foglaltak értelmében fenti rendelkezések az országos kisebbségi önkormányzati képviselõk
választására is alkalmazandók.
Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint fentiekbõl az következik, hogy a területi, illetõleg az országos
kisebbségi önkormányzati képviselõ megbízatása nem szûnik meg abban az esetben, ha a képviselõ az idõközben
lezajlott általános települési kisebbségi önkormányzati választáson nem szerzett mandátumot, hanem megbízatása
az általános területi, illetve országos kisebbségi választás napjáig tart.

Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A köztársasági elnök 298/2010. (XII. 11.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésrõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában megállapított jogkörömben, a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
100. §-ának b) pontja alapján, a nemzeti erõforrás miniszter javaslatára

dr. Fülöp Mihályt, a Debreceni Egyetem egyetemi docensét,
dr. Paulovics Anitát, a Miskolci Egyetem egyetemi docensét és
dr. Tóthné dr. Szita Klárát, a Miskolci Egyetem egyetemi docensét

2010. december 15. napjával kinevezem egyetemi tanárrá.

Budapest, 2010. november 23.

Schmitt Pál s. k.
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

KEH ügyszám: IV-3/05000/2010.

A köztársasági elnök 299/2010. (XII. 11.) KE határozata
legfõbb ügyész helyettes megbízása alóli felmentésrõl

Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX. törvény 21. § (2) bekezdése alapján,
a legfõbb ügyész javaslatára dr. Bonomi Nóra Katalin legfõbb ügyész helyettest 2010. december 14-ei hatállyal e megbízatása alól
felmentem.

Budapest, 2010. december 10.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-8/05488/2010.
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A köztársasági elnök 300/2010. (XII. 11.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

A Köztársaság Elnökének Érdemérme és a Köztársaság Elnökének Díszoklevele Éremmel kitüntetések alapításáról szóló 223/2010.
(IX. 2.) KE határozat 3. pontjában foglaltak alapján

a köz szolgálatában végzett tevékenységéért, kiemelkedõ érdemei elismeréseként
Lõrincz Kálmán nyugállományú vezérezredesnek a

KÖZTÁRSASÁG ELNÖKÉNEK ÉRDEMÉRME

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2010. december 10.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: VIII-5/04127/2010.

A köztársasági elnök 301/2010. (XII. 11.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

A Köztársaság Elnökének Érdemérme és a Köztársaság Elnökének Díszoklevele Éremmel kitüntetések alapításáról szóló 223/2010.
(IX. 2.) KE határozat 3. pontjában foglaltak alapján

kiemelkedõ szakmai munkája, eddigi katonai pályafutása, valamint az emberi erõforrás gazdálkodás terén kifejtett
eredményes szakmai tevékenysége elismeréséül
Bálint Sándor ezredesnek,

kiemelkedõ szakmai munkája, eddigi katonai pályafutása elismeréséül
Somkutas József ezredesnek,

a Magyar Honvédség feladatainak megvalósítása érdekében huzamos idõn át végzett kimagasló tevékenysége
elismeréséül
Binder Károlyné törzszászlósnak a

KÖZTÁRSASÁG ELNÖKÉNEK DÍSZOKLEVELE ÉREMMEL

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2010. december 10.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: VIII-5/05461/2010.

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 188. szám 27079



Az Országos Választási Bizottság 698/2010. (XII. 11.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2010. december 8-án megtartott ülésén – a választási eljárásról  szóló 1997. évi
C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A.  § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva D. R. Gy.
magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben  való közzétételét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett
kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest,
Pf. 2; fax: 06-1-795-0143).

Indokolás

I. A beadványozó 2010. november 10-én aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási
Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl  szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 
2.  §-a szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt:
„Egyetért-e azzal, hogy az Országgyûlés módosítsa úgy Házszabályát (46/1994. (IX.30.) OGY határozat), hogy a Magyar
Köztársaság Alkotmányának (1949. évi XX. törvény) módosításához az összes képviselõnek 4/5-ének egybehangzó
szavazata legyen szükséges.”
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az országos népszavazás, illetõleg népi kezdeményezés során
alkalmazandó aláírásgyûjtõ ív tartalmát a Ve. 118.  § (3)–(5) bekezdései, mintáját a Ve. 153.  § e) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján a 11/2008. (III. 1.) ÖTM rendelet melléklete határozza meg.
Az Országos Választási Bizottság a hitelesítésre benyújtott aláírásgyûjtõ ív mintapéldányával kapcsolatban
megállapította, hogy az nem felel meg a Ve.-ben meghatározott adattartalomnak, valamint a 11/2008. (III. 1.) ÖTM
rendelet mellékletében lévõ mintának, mivel az aláírásgyûjtõ íven plusz adattartalom, a „NEM HITELES” kifejezés
szerepel.
Az Nsztv. 10.  §-ának e) pontja szerint a Bizottság megtagadja az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését, ha
az nem felel meg a Ve.-ben foglalt követelményeknek.

II. A határozat a Ve. 118.  § (3)–(5) bekezdésén, az Nsztv. 2.  §-án, a 10.  § e) pontján, a 11/2008. (III. 1.) ÖTM rendelet
mellékletén, a jogorvoslatról  szóló tájékoztatás a Ve. 130.  §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság 699/2010. (XII. 11.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2010. december 8-án megtartott ülésén – a választási eljárásról  szóló 1997. évi C. törvény
(a továbbiakban: Ve.) 124/A.  § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Nemzeti Munkáspárt képviseletében
Fodor Péter (9023 Gyõr, Ipar út 84.) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben  való közzétételét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást
lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2; fax:
06-1-795-0143).
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Indokolás

I. A beadványozó 2010. november 17-én aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási
Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl  szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 
2.  §-a szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt:
„Akarja-e Ön, hogy önvédelmi lõfegyver viselési engedély megszerzéséhez NE KELLJEN a kérelmezõnek bizonyítania, hogy:
„élete, testi épsége – tûzfegyverrel elhárítható veszélyhelyzet fennállása  miatt – fokozott védelmet igényel”.”
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kezdeményezés nem felel meg az Nsztv. 13.  § (1) bekezdésében
foglaltaknak, amely szerint a népszavazásra feltett konkrét kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra egyértelmûen
lehessen válaszolni. Az a kérdés, amely félrevezetõ a választópolgárok számára, az Alkotmánybíróság és az Országos
Választási Bizottság joggyakorlata szerint nem tesz eleget az egyértelmûség követelményének.
A kezdeményezés nyelvtani értelmezése alapján az Országos Választási Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy
a kérdés túlzottan összetett megfogalmazása okán az nem egyértelmû, sem a jogalkotó sem a választópolgár számára.
Nem egyértelmû a népszavazásra feltenni kívánt kérdés azért sem, mivel sem jogilag, sem a köznyelvben nem
egyértelmû az „önvédelmi lõfegyver” fogalma. Erre tekintettel sem a választópolgár, sem – egy eredményes
népszavazás esetén – a jogalkotó számára nem lenne egyértelmû, hogy pontosan milyen típusú fegyverek
tekintetében kellene szabályozni a kérdésben foglalt fegyvertartási engedélyt.
Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint nem egyértelmû a népszavazásra feltenni kívánt kérdés továbbá
azért sem, mert a kérdés elsõ részében „önvédelmi lõfegyver”, míg a második részében „tûzfegyver” kifejezés szerepel.
A fent leírtak  miatt az Országos Választási Bizottság az Nsztv. 10.  § c) pontja alapján, mivel a kérdés megfogalmazása nem felel
meg a törvényben foglalt követelményeknek, az aláírásgyûjtõ ív mintapéldánya hitelesítésének megtagadásáról döntött.

II. A határozat az Nsztv. 2.  §-án, a 10.  § c) pontján, a 13.  § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról  szóló tájékoztatás a Ve.
130.  §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke
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A Ma gyar Köz lönyt a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
szer kesz ti.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Gál András Levente, 
a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
A Ha tá ro za tok Tá ra hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.
A Ma gyar Köz löny hi te les tar tal ma elekt ro ni kus do ku men tum ként a http://koz lony.magyar orszag.hu
hon lapon ér he tõ el. 
A Ma gyar Köz löny ol dal hû má so la tát pa pí ron ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó.
Fe le lõs ki adó: Bártfai-Mager Andrea ügyvezetõ igaz ga tó.
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	kitüntetés adományozásáról 27079

	A köztársasági elnök 301/2010. (XII. 11.) KE határozata
	kitüntetés adományozásáról 27079

	Az Országos Választási Bizottság 698/2010. (XII. 11.) OVB határozata
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