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Tar ta lom jegy zék

192/2011. (IX. 22.) Korm. 
rendelet

A Magyar Köztársaság Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között 
a gazdasági és mûszaki együttmûködésrõl szóló megállapodás kötelezõ
hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetésérõl 28587

193/2011. (IX. 22.) Korm. 
rendelet

Az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb
erõforrás-fogyasztásának címkézéssel és elõírt termékismertetõvel történõ
megadásáról 28592

194/2011. (IX. 22.) Korm. 
rendelet

Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési
tevékenység személyi és szakmai feltételeirõl szóló 183/2005. (IX. 13.)
Korm. rendelet és az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek
kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes
szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet módosításáról 28595

195/2011. (IX. 22.) Korm. 
rendelet

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.)
Korm. rendelet módosításáról 28596

30/2011. (IX. 22.) BM 
rendelet

A rendõrség szolgálati szabályzatáról 28610

31/2011. (IX. 22.) BM 
rendelet

A temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendõ igazgatási
szolgáltatási díjról szóló 28/2009. (X. 29.) ÖM rendelet módosításáról 28647

36/2011. (IX. 22.) NGM 
rendelet

A gépek biztonsági követelményeirõl és megfelelõségének tanúsításáról
szóló 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet módosításáról és a hajók
tartályainak kalibrálására vonatkozó elõírásokról szóló  7/2000. (II. 25.)
GM rendelet hatályon kívül helyezésérõl 28651

56/2011. (IX. 22.) NEFMI 
rendelet

A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszerérõl, követelményeirõl
és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet
módosításáról 28655

223/2011. (IX. 22.) KE 
határozat

Soron kívüli ülnökválasztásról 28659

1322/2011. (IX. 22.) Korm. 
határozat

A Magyar Köztársaság Kormánya és Katar Állam Kormánya között a
jövedelemadók területén a kettõs adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás
kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének végleges
megállapítására adott felhatalmazásról 28659

1323/2011. (IX. 22.) Korm. 
határozat

A kiégett fûtõelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok
kezelésének biztonságáról szóló közös egyezmény szerinti negyedik
Nemzeti Jelentésrõl és a részes országok nemzeti jelentéseit megvitató
felülvizsgálati értekezleten való magyar részvételrõl 28660

1324/2011. (IX. 22.) Korm. 
határozat

A kormányügyeleti rendszer létrehozásáról 28660
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80/2011. (IX. 22.) ME 
határozat

Az ENSZ Turisztikai Világszervezetének (UNWTO) XIX. közgyûlésén való
részvételrõl 28663

81/2011. (IX. 22.) ME 
határozat

A Magyar Köztársaság és a Koszovói Köztársaság között a kettõs adóztatás
elkerülésérõl és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a
jövedelem- és a vagyonadók területén tárgyú Egyezmény létrehozására
adott felhatalmazásról 28663

24/2011. (IX. 22.) KüM 
határozat

Az Egyesült Nemzetek keretében, Palermóban, 2000. december 14-én
létrejött, a nemzetközi szervezett bûnözés elleni Egyezménynek
a tûzfegyverek, azok részei és alkatrészei, valamint a lõszerek tiltott
elõállítása és kereskedelme elleni fellépésrõl szóló, 2001. május 31-én
elfogadott Jegyzõkönyve kihirdetésérõl szóló 2011. évi XLVIII. törvény
2–4. §-ainak hatálybalépésérõl 28664
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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 192/2011. (IX. 22.) Korm. rendelete
a Magyar Köztársaság Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között 
a gazdasági és mûszaki együttmûködésrõl szóló megállapodás kötelezõ hatályának elismerésére
adott felhatalmazásról és kihirdetésérõl

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között a
gazdasági és mûszaki együttmûködésrõl szóló megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) kötelezõ hatályának
elismerésére.

2. § A Kormány a megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A megállapodás hiteles magyar és angol nyelvû szövege a következõ:

GAZDASÁGI ÉS MÛSZAKI EGYÜTTMÛKÖDÉSI 
MEGÁLLAPODÁS
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS 
KUVAIT ÁLLAM KORMÁNYA KÖZÖTT

A Magyar Köztársaság Kormánya és Kuvait Állam Kormánya (a továbbiakban: a Szerzõdõ Felek) 

felismerve azt, hogy a gazdasági és a mûszaki együttmûködés a szilárd, hosszú távú kétoldalú kapcsolatok
fejlesztésének, valamint a Szerzõdõ Felek és népeik közötti kölcsönös bizalomnak elengedhetetlen és
nélkülözhetetlen eleme;

meggyõzõdve arról, hogy a jelen megállapodás ténylegesen hozzájárul a Szerzõdõ Felek közötti gazdasági
kapcsolatok fejlõdéséhez, különösen a kölcsönösen elõnyös gazdasági, kereskedelmi, mûszaki és technológiai
együttmûködés továbbfejlesztéséhez;

a Szerzõdõ Felek kétoldalú gazdasági és mûszaki együttmûködésének elõmozdítását és további erõsítését óhajtva
népeik javára; 

a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó, 1994. április 15-én aláírt Marrakeshi Egyezmény elvei melletti
elkötelezettségüket, valamint a Világszervezettel szembeni kötelezettségeik alapján az abból származó
megállapodásaikat figyelembe véve,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk
A Szerzõdõ Felek megfelelõ intézkedések meghozatalával elõsegítik a gazdasági és mûszaki együttmûködés további
fejlesztését.

2. cikk
Az ebben a megállapodásban említett együttmûködési területek többek között elsõsorban az alábbiakat foglalják
magukban:
1. Gazdasági, pénzügyi, banki, ipari, turisztikai, szolgáltatási, mûszaki, fejlesztési projektek létrehozásának

elõmozdítása, mezõgazdaság, közlekedés, humánerõforrás-fejlesztés, olaj- és gázipar, vegyipar és petrolkémiai
ipar, csomagolástechnika, oktatás, távközlés és információs társadalom, valamint vízgazdálkodás a két ország
között.
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2. A mûszaki kutatással kapcsolatos információcsere elõmozdítása.
3. A konkrét együttmûködési programokhoz szükséges szakemberek cseréjének és képzésének elõmozdítása.
4. Programokkal és projektekkel kapcsolatos információcsere a vállalkozóknak a programok és projektek

megvalósításába történõ bevonásával. 

3. cikk
A Szerzõdõ Felek erõfeszítéseket tesznek együttmûködésük kiszélesítésére és erõsítésére olyan megfelelõ lépések
megtételével, mint például:
– a kereskedelmi szövetségek, az állami intézmények, a regionális és a helyi szervek, a kamarák közötti kapcsolatok

elõmozdítása és az együttmûködés erõsítése, az említett szervezetek képviselõinek látogatása, valamint más
gazdasági és mûszaki együttmûködés elõsegítése;

– üzleti információk cseréje, vásárokon és kiállításokon való részvétel ösztönzése, üzleti események,
szemináriumok, szimpóziumok és konferenciák szervezése;

– a kis és közepes méretû magánvállalkozások erõteljesebb részvételének elõmozdítása a kétoldalú gazdasági
kapcsolatokban;

– az együttmûködés ösztönzése a tanácsadás, a marketing, a tanácsadói és szakértõi szolgáltatások terén,
a kölcsönös érdeklõdésre számot tartó területeken;

– beruházási tevékenységek, vegyes vállalatok alapításának, vállalati képviseletek és fiókirodák létrehozásának
ösztönzése;

– a régiók közötti együttmûködés és a nemzetközi szintû együttmûködés ösztönzése a kölcsönös érdeklõdésre
számot tartó kérdésekben.

4. cikk
A jelen megállapodás egyik rendelkezése sem értelmezhetõ úgy, hogy azok valamelyik Szerzõdõ Felet arra kötelezik,
hogy bármelyik nemzetközi, regionális vagy szubregionális megállapodásból vagy más, egészében vagy nagyrészt az
adózással, vagy a tõke mozgásával kapcsolatos megállapodásból, vagy az egészében vagy nagyrészt az adózással
kapcsolatos hazai jogszabályokból eredõ bármilyen elbánás, kedvezmény vagy elõjog jelenlegi vagy jövõbeni hasznát
kiterjessze a másik félre.

5. cikk
Szükség esetén a Szerzõdõ Felek konkrét megállapodásokat kötnek a jelen megállapodás alapján a fent említett
együttmûködési területekkel és más, egymás között esetlegesen egyeztetendõ speciális projektekkel kapcsolatban.

6. cikk
1. A jelen megállapodás végrehajtásának biztosítása céljából a Szerzõdõ Felek képviselõinek részvételével Vegyes

Bizottság alakul. A Bizottság – közös egyetértés alapján – a Szerzõdõ Felek országaiban felváltva ülésezik. A
nemzetközi gazdasági kapcsolatokért felelõs magyar minisztérium és Kuvait Állam Pénzügyminisztériumának
kijelölt képviselõi töltik be a Vegyes Bizottság elnöki tisztét.

2. A Vegyes Bizottság többek között az alábbi kérdések áttekintésére jogosult:
– a Szerzõdõ Felek közötti gazdasági és mûszaki együttmûködés ösztönzése és koordinálása;
– a jelen megállapodás végrehajtását, valamint a jelen megállapodásból eredõ megállapodások

végrehajtását célzó javaslatok támogatása és mérlegelése; 
– ajánlások kidolgozása a jelen megállapodással összhangban létrejövõ megállapodások vagy projektek

végrehajtása során esetlegesen felmerülõ akadályok megszüntetése céljából;
– a kétoldalú gazdasági kapcsolatok új fejlesztési lehetõségeinek feltárása.

7. cikk
A jelen megállapodás értelmezésével vagy végrehajtásával kapcsolatban a Szerzõdõ Felek között felmerülõ viták
rendezése békés úton, konzultációk vagy tárgyalások révén történik.

8. cikk
A jelen megállapodás nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek a Magyar Köztársaság európai uniós
tagságából fakadnak. Következésképpen jelen megállapodás rendelkezései sem együttesen, sem önmagukban nem
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idézhetõk vagy értelmezhetõk úgy, mint amelyek érvénytelenítik, módosítják vagy bármilyen más módon
befolyásolják a Magyar Köztársaságnak az Európai Unió alapját képezõ Szerzõdésekbõl, valamint az Európai Unió
elsõdleges és másodlagos jogából eredõ kötelezettségeit.
A jelen Megállapodás egyik rendelkezése sem értelmezhetõ úgy, hogy azok a Szerzõdõ Feleket arra kötelezik, hogy
bármelyik olyan meglévõ vagy jövõbeni közös piaci, szabadkereskedelmi, vámuniós vagy hasonló nemzetközi
megállapodásból eredõ bármilyen elbánás, kedvezmény vagy elõjog jelenlegi vagy jövõbeni hasznát kiterjesszék
a másik félre, amelynek a Szerezõdõ Felek jelenleg tagjai vagy a késõbbiekben tagjai lehetnek, mint például Kuvait
esetében a GCC.

9. cikk
1. A jelen megállapodás azon a napon lép hatályba, amelyen valamelyik Szerzõdõ Fél utoljára értesíti diplomáciai

csatornákon keresztül írásban a másik felet a jelen megállapodás végrehajtásához szükséges alkotmányos
követelmények teljesítésérõl.

2. A jelen megállapodás a Szerzõdõ Felek közös egyetértésével módosítható vagy változtatható a Szerzõdõ Felek
közötti, diplomáciai csatornákon keresztül történõ jegyzékváltás révén. A módosítások vagy a változtatások a
9. cikk 1. bekezdése szerint lépnek hatályba.

3. A jelen megállapodás öt (5) évig marad érvényben, és hasonló idõszakra vagy idõszakokra újul meg
automatikusan, amennyiben valamelyik Szerzõdõ Fél a jelen megállapodás lejárta elõtt legalább hat (6) hónappal
nem tájékoztatja írásban a másik felet a jelen megállapodás általa történõ megszüntetésének szándékáról.

10. cikk
A jelen megállapodás megszüntetése nem befolyásolja a jelen megállapodás alapján kötött illetve végzett konkrét
megállapodások, projektek, vagy tevékenységek érvényességét vagy idõtartamát az említett konkrét
megállapodások, projektek vagy tevékenységek befejezéséig. 

Készült Kuvaitvárosban 1432 H. Safar hó 19-én, ami 2011. január 23-ának felel meg, két eredeti példányban, magyar,
arab, és angol nyelven, mindegyik szöveg egyformán hiteles. Eltérés esetén az angol nyelvû szöveg az irányadó.

a Magyar Köztársaság Kuvait Állam
kormánya részérõl kormánya részérõl

AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY
AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF KUWAIT
FOR THE ECONOMIC AND TECHNICAL CO-OPERATION

The Government of the Republic of Hungary and the Government of the State of Kuwait (hereinafter referred to as the
Contracting Parties). 

Recognizing that the economic and technical co-operation is an essential and indispensable component of the
development of bilateral relations on a firm, long-term basis and of mutual confidence between the Contracting
Parties and their respective peoples;

Convinced that this Agreement will contribute to the development of the economic relations between them in the
new reality and in particular to the enhancement of the mutually beneficial economic, trade, technical and
technological cooperation.

Desiring to promote and further strengthen their bilateral economic and technical cooperation, in the interest of their
peoples; 
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Taking into account their Commitment to the principles of the Marrakesh Agreement establishing the World Trade
Organization signed on 15 April, 1994, and the agreements steming thereof by virtue of their obligations to the
Organization,

Have agreed on the following:

Article (1)
The Contracting Parties shall promote, by taking proper measures to further develop the economic and technical
cooperation.

Article (2)
The fields of cooperation mentioned in this agreement include in particular, but are not limited to, the following items:
1. Encouragement of establishing economic, financial, banking, industrial, touristic, services, technical,

development projects, agriculture, transport, human resource development, oil and gas industry, chemical and
petrochemical industry, packaging technology, education, telecommunications and information society, and
water management between the two countries.

2. Encouragment of exchange of information relating to technical research;
3. Encouragment of exchange and training of specialists required for specific cooperation programmes.
4. Information exchange on programmes and projects through the involvement of entrepreneurs in their

implementation. 

Article (3)
The Contracting Parties shall endeavor to broaden and intensify their cooperation through appropriate means,
such as:
– Promoting the links and strengthening the cooperation between the business federation, government

institutions, regional and local entities, chambers, and visits of their representatives and other economic and
technical cooperation;

– Exchange of business information, encouraging the participation in fairs and exhibitions, organizing business
events, seminars, symposia and conferences;

– Promoting stronger participation of small and medium size private sector enterprises in bilateral economic
relations;

– Encouraging cooperation in providing consulting, marketing, advisory and expert services in the areas of mutual
interest;

– Encouraging investment activities, the foundation of joint ventures, establishment of company representations
and branch offices;

– Promoting of inter-regional cooperation and cooperation on international level in issues of mutual interest.

Article (4)
Nothing in this Agreement shall be construed as to oblige either Contracting Party to extend to the other present or
future benefit of any treatment, preference or privilege resulting from any international, regional or sub-regional
agreement or other arrangement relating wholly or mainly to taxation, or movement of capital or any domestic
legislation relating wholly or mainly to taxation.

Article (5)
If deemed necessary, the Contracting Parties shall conclude specific agreements to be based on this Agreement
concerning the fields of cooperation referred above and other special projects that may be agreed upon between
them.

Article (6)
1. With a view to ensuring the implementation of this Agreement, a Joint Committee shall be established

composing of representatives from the Contracting Parties. The Committee shall meet on mutual consent
alternately in the countries of the Contracting Parties. The appointed representatives of the Ministry of Finance of
the State of Kuwait and the Hungarian Ministry responsible for international economic affairs shall chair the Joint
Committee.
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2. The Joint Committee shall have the authority, inter alia, to consider the following:
– Encouraging and coordinating the economic and technical cooperation between the Contracting Parties;
– Promoting and considering proposals aimed at the implementation of this Agreement and those

agreements resulting therefrom; 
– Working out recommendations for the purposes of removing obstacles that may arise during the execution

of any agreement and project that may be established in accordance with this Agreement.
– Identifying new development opportunities for the bilateral economic relations.

Article (7)
Any dispute between the Contracting Parties concerning the interpretation or the implementation of this Agreement
shall be settled amicably through consultations or negotiations.

Article (8)
This Agreement shall in no way prejudice to the obligations of the Republic of Hungary as a member state of the
European Union, and is subject to those obligations. Consequently, the provisions of this Agreement shall not be
invoked or interpreted, neither in whole nor in part in such a way as to invalidate, amend or otherwise affect the
obligations of the Republic of Hungary arising from the Treaties which the European Union is based on, as well as from
the primary and secondary law of the European Union.
Nothing in this Agreement shall be construed as to oblige the Contracting Parties to extend to the other present, or
future benefit of any treatment, preference or privilege resulting from any exsting or future common market, free
trade area, customs union or similar international agreements to which any of the Contracting Parties is or may
become a member, such as the GCC for Kuwait.

Article (9)
This Agreement shall enter into force on the date of last notification when a Contracting Party notifies the other in
writing through diplomatic channels of the completion of the constitutional requirements necessary for the
implementation of this Agreement.
This Agreement may be amended or revised by mutual consent of the Contracting Parties through an exchange of
Notes between the Contracting Parties through diplomatic channels. The amendments or revisions shall come into
force according to paragraph (1) of Article (9).
This Agreement shall remain in force for a period of five (5) years and shall automatically be renewed for similar period
or periods, unless   either Contracting Party notifies the other in writing about its intention to terminate this
Agreement at least six (6) months prior to its termination.

Article (10)
The termination of this Agreement shall not affect the validity or the duration of any specific agreement or projects or
activities made under the present Agreement until the completion of such specific agreements, projects or activities. 

Done at Kuwait on the 19 of Safar 1432 H; corresponding to the 23 January  of 2011, in two originals each, in the Arabic,
Hungarian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergency the English text shall prevail.

for the Government of for the Government of
the Republic of Hungary the State of Kuwait

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E rendelet 2–3. §-a a megállapodás 9. cikk (1) bekezdésében meghatározott idõpontban lép hatályba.
(3) A megállapodás, illetve e rendelet 2–3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelõs miniszter annak

ismertté válását követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.
(4) E rendelet végrehajtáshoz szükséges intézkedésekrõl a külgazdaságért felelõs miniszter gondoskodik.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 193/2011. (IX. 22.) Korm. rendelete
az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erõforrás-fogyasztásának címkézéssel 
és elõírt termékismertetõvel történõ megadásáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. A rendelet alkalmazási köre

1. § (1) A rendelet hatálya azon energiával kapcsolatos termékekre terjed ki, amelyek használatuk során közvetlen vagy
közvetett hatással vannak az energia- és egyéb alapvetõ erõforrás-fogyasztásra.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a
a) használt termékekre;
b) személy- vagy áruszállítási eszközre;
c) a termékeken biztonsági célból elhelyezett adattáblára vagy annak megfelelõjére.

2. Értelmezõ rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:
 1. adatlap: a termékre vonatkozó harmonizációs szabályozásban elõírt információs táblázat;
 2. egyéb alapvetõ erõforrások: víz, vegyi anyagok vagy bármely más anyag, amelyet a termék a rendeltetésszerû

használat során fogyaszt;
 3. energiával kapcsolatos termék: az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek

elõírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelõségértékelésének általános feltételeirõl szóló
65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet 2. § 4. pontjában meghatározott fogalom;

 4. forgalomba hozatal: egy terméknek az európai uniós piacon történõ elsõ hozzáférhetõvé tétele az Európai Unión
belüli forgalmazása vagy felhasználása céljából, akár ellenszolgáltatás fejében, akár térítésmentesen, és az
alkalmazott eladási technikáktól függetlenül;

 5. harmonizációs szabályozás: az Európai Unió energiával kapcsolatos termékek energiafogyasztása címkézésének
feltételeit és az ehhez kapcsolódó piacfelügyeletet harmonizáló, általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi 
aktusa, valamint az Európai Unió energiával kapcsolatos termékek energiafogyasztása címkézésének feltételeit és
az ehhez kapcsolódó piacfelügyeletet harmonizáló kötelezõ jogi aktusa rendelkezéseinek átültetése céljából
elfogadott jogszabályi rendelkezés;

 6. üzembe helyezés: az energiával kapcsolatos termék elsõ, Európai Unió területén történõ rendeltetésszerû
használata;

 7. kereskedõ: az, aki termékeket elad, bérbead vagy lízingbe ad, illetve bemutat a végfelhasználóknak;
 8. kiegészítõ információ: a termék teljesítményére és tulajdonságaira vonatkozó, mérhetõ adatokon alapuló, olyan

további információ, amely a termék energia- vagy egyéb alapvetõ erõforrás-felhasználásával kapcsolatos, vagy
segít annak értékelésében;

 9. közvetlen hatás: azon termékek hatása, amelyek a használat során ténylegesen fogyasztanak energiát;
10. közvetett hatás: azon termékek hatása, amelyek nem fogyasztanak energiát, de hozzájárulnak a használat közbeni

energia-megtakarításhoz;
11. piacfelügyeleti hatóság: a fogyasztóvédelmi hatóság, illetve a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal;
12. beszállító: az a gyártó vagy annak feljogosított képviselõje az Európai Unióban, vagy az az importõr, aki a terméket

az európai uniós piacon forgalomba hozza vagy üzembe helyezi, továbbá – ilyenek hiányában – bármely olyan
természetes vagy jogi személy, aki az ezen rendelet hatálya alá tartozó termékeket forgalomba hoz vagy üzembe
helyez.
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3. Forgalomba hozatal és üzembe helyezés, az energiával kapcsolatos termékek szabad mozgása

3. § (1) Energiával kapcsolatos termék akkor hozható forgalomba vagy helyezhetõ üzembe, ha megfelel az energiával
kapcsolatos adott termék energiafogyasztásának címkézésére vonatkozó részletes követelményeket meghatározó
harmonizációs szabályozás rendelkezéseinek, és ezt a beszállító vagy a kereskedõ a termékre vonatkozó adatlappal és
a termékre helyezett címkével igazolja.

(2) A beépített vagy beszerelt termékek esetében az (1) bekezdésben elõírt tájékoztatás csak akkor szükséges, ha a
vonatkozó harmonizációs szabályozás rendelkezik róla.

(3) A harmonizációs szabályozás alá tartozó energiával kapcsolatos termékre vonatkozó
a) nyomtatott, vagy online formátumú mûszaki paraméterek ismertetõjében;
b) hirdetésben
fel kell tüntetni a termék energiahatékonysági osztályát is, az adott termékre vonatkozó harmonizációs
szabályozásban meghatározott idõponttól.

(4) Az e rendelet és az energiával kapcsolatos adott termék energiafogyasztásának címkézésére vonatkozó részletes
követelményeket meghatározó harmonizációs szabályozás rendelkezéseinek megfelelõen a termékre vonatkozó
adatlappal és a termékre helyezett címkével ellátott energiával kapcsolatos termék forgalomba hozatala, üzembe
helyezése nem tiltható meg, és nem korlátozható a harmonizációs szabályozásban meghatározott címkézési
követelményekre történõ hivatkozással abban az esetben, ha az megfelel a harmonizációs szabályozás vonatkozó
rendelkezéseinek.

(5) Tilos a terméken olyan, az e rendelet és az energiával kapcsolatos adott termék energiafogyasztásának címkézésére
vonatkozó részletes követelményeket meghatározó harmonizációs szabályozás rendelkezéseinek meg nem felelõ
jelzés, címke, szimbólum vagy felirat feltüntetése, amely félrevezetheti vagy megtévesztheti a végfelhasználókat a
használat közbeni energia- vagy egyéb alapvetõ erõforrás-fogyasztás tekintetében.

(6) A végfelhasználók tájékoztatására vonatkozóan elõírt követelmények megsértése esetén az eljárás lefolytatására a
fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben
(a továbbiakban: Fttv.) meghatározott hatóság jogosult, ha a jogsértés az Fttv. 2. § a) pontja értelmében vett
fogyasztót érint.

4. A beszállító kötelezettségei

4. § (1) A beszállító köteles az energiával kapcsolatos termék forgalomba hozatalakor vagy üzembe helyezésekor az adott
termék harmonizációs szabályozásában meghatározott adatlapot és címkét elkészíteni.

(2) A beszállító elkészíti az adott termék adatlapján és címkéjén szereplõ információkat igazoló, az 1. melléklet szerinti
mûszaki dokumentációt.

(3) Az energiával kapcsolatos termék forgalomba hozatalát, üzembe helyezését követõen a beszállító a mûszaki
dokumentációt az energiával kapcsolatos termék gyártását követõ öt évig megõrzi, és annak elektronikus változatát
a piacfelügyeleti hatóság, illetve az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) megkeresésének kézhezvételétõl
számított tíz munkanapon belül a piacfelügyeleti hatóság, illetve a Bizottság részére kiadja.

(4) A beszállító ingyenesen biztosítja a kereskedõ részére a termékre vonatkozó címkét.
(5) A beszállító köteles a kereskedõ részére az adatlapot átadni.
(6) A beszállító adatlapot helyez el minden termékismertetõ kiadványba. A beszállító köteles az adatlapot tartalmazó

termékismertetõ kiadványt vagy ennek hiányában az adatlapot a terméket kísérõ egyéb termékismertetõ
dokumentációval együtt a kereskedõ rendelkezésére bocsátani.

(7) A beszállító biztosítja az általa rendelkezésre bocsátott címkék és adatlapok hitelességét.
(8) A termék címkéjén vagy az adatlapján megadott információ nyilvános.

5. A kereskedõ kötelezettségei

5. § (1) A kereskedõ köteles jól látható és olvasható módon elhelyezni a terméken a címkét, továbbá a végfelhasználó részére
hozzáférhetõvé tenni az adatlapot a termékismertetõ kiadványban vagy egyéb termékismertetõ dokumentációban.

(2) A kereskedõ köteles az energiával kapcsolatos termék bemutatásakor a termék energiafogyasztásának címkézésére
vonatkozó részletes követelményeket meghatározó harmonizációs szabályozásban meghatározott címkét jól látható
helyen és magyar nyelven elhelyezni.
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6. Piacfelügyelet

6. § (1) A piacfelügyeleti hatóság ellenõrzi az e rendeletben és az energiával kapcsolatos adott termék energiafogyasztásának
címkézésére vonatkozó részletes követelményeket meghatározó harmonizációs szabályozásban meghatározott
követelmények betartását.

(2) A piacfelügyeleti hatóság kérésére a beszállító köteles a terméken elhelyezett címkén, vagy az adatlapon közölt
információ hitelességét igazolni.

(3) Ha a piacfelügyeleti hatóság megállapítja valamely energiával kapcsolatos termékrõl, hogy az nem felel meg az e
rendeletben és az energiával kapcsolatos adott termék energiafogyasztásának címkézésére vonatkozó részletes
követelményeket meghatározó harmonizációs szabályozásban a címke és az adatlap tekintetében meghatározott
valamennyi követelménynek, a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben meghatározott
felhívás határidejének eredménytelen elteltét követõen a beszállítót kötelezi a termék forgalomból történõ
kivonására, a piacról vagy a végfelhasználóktól történõ visszahívására.

(4) A piacfelügyeleti hatóság a harmonizációs szabályozásban foglaltak teljesüléséig jogosult a szükséges intézkedéseket
fenntartani és a forgalomba hozatalt megtiltani.

(5) A piacfelügyeleti hatóság a (3) bekezdés szerinti intézkedésérõl 3 napon belül értesíti a Bizottságot és a többi
tagállamot, megjelölve döntésének indokait.

7. § A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság négyévente jelentést küld a Bizottságnak a rendeletben foglaltak
alkalmazásáról.

7. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba.

9. § Ez a rendelet az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erõforrás-fogyasztásának címkézéssel és
szabványos termékismertetõvel történõ jelölésérõl szóló, 2010. május 19-i 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 193/2011. (IX. 22.) Korm. rendelethez

Az energiával kapcsolatos termékek adatlapján és címkéjén szereplõ információkat igazoló 
mûszaki dokumentáció

Az energiával kapcsolatos termékek adatlapján és címkéjén szereplõ információkat igazoló mûszaki dokumentációnak 
tartalmaznia kell:
a) a termék általános leírását;
b) az elvégzett tervezési számítások eredményeit, amennyiben azok rendelkezésre állnak;
c) a vizsgálati jelentéseket – amennyiben rendelkezésre állnak –, beleértve az egyéb európai uniós jogszabályokban

meghatározott, kijelölt szervezetek által készítetteket is;
d) ha ugyanazon értékeket más, hasonló modellek esetében is felhasználják, akkor ezen modellek azonosítását

lehetõvé tevõ hivatkozásokat.
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A Kormány 194/2011. (IX. 22.) Korm. rendelete
az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység 
személyi és szakmai feltételeirõl szóló 183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet 
és az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény
végrehajtásának egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény 20. § (5) bekezdés a) és
f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

1. § Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeirõl szóló
183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § A rendelet hatálya az Üht. 5. § (3) bekezdése szerinti, valamint az Üht. 18. §-a szerinti jelentéstételhez szükséges
adatszolgáltatással kapcsolatban hitelesítési tevékenységet végzõ személyekre terjed ki.”

2. §  A Rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a 18. § a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Ez a rendelet az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének
létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(3) Ez a rendelet a kibocsátási egységekre vonatkozó harmonizált ingyenes kiosztás uniós szintû átmeneti szabályainak 
a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10a. cikke értelmében történõ meghatározásáról szóló,
2011. április 27-i 2011/278/EU bizottsági határozat végrehajtását szolgálja.”

3. § Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes
szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Üht. vhr.) 2/A. § elõtti alcím címe helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„A kibocsátási egység kereskedelmi rendszer 2013-tól kezdõdõ kereskedési idõszakára vonatkozó adatszolgáltatási
kötelezettség”

4. § Az Üht. vhr. a 2/A. §-t követõen a következõ 2/B. §-sal egészül ki:
„2/B. § (1) E rendelet 1. és 8. számú mellékletében felsorolt tevékenységet folytató létesítmény üzemeltetõje a
2005. január 1. és 2008. december 31. közötti idõszak vagy a 2009. január 1. és 2010. december 31. közötti idõszak
valamennyi évére vonatkozóan adatokat szolgáltat. Az adatok köre tartalmazza a 2011/278/EU bizottsági
határozatban (a továbbiakban: 2011/278/EU határozat) meghatározott terjedelemben, az ott megadott idõtartamra
vonatkozó adatokat létesítményrészenként, az adatok meghatározására és összeállítására vonatkozó módszertani
jelentést, továbbá a hitelesítésre vonatkozó információkat, a hitelesítési szakvéleményt, a hitelesítési módszertant és
a hitelesítõi záradékot. Az adatszolgáltatást a minisztérium honlapján közzétett adatlapon kell teljesíteni.
(2) Az adatszolgáltatási táblázatot az üzemeltetõ elektronikusan és írásban, 2011. szeptember 30-ig nyújtja be a
miniszternek. A miniszter az adatszolgáltatási táblázatot a kézhezvételt követõ 45 napon belül ellenõrzi. Hiányos
adatszolgáltatás esetén a miniszter az üzemeltetõt 15 napos határidõ kitûzésével hiánypótlásra szólítja fel.
Az üzemeltetõ az adatszolgáltatás hiányosságát indokolhatja.”

5. § Az Üht. vhr. 19. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A második kereskedési idõszakot követõen nem részesülhet ingyenes kiosztásban az a létesítmény, amely a 2/B. § 
szerinti adatszolgáltatás során a létesítményre vonatkozó adatokat nem hitelesítette.”

6. § Az Üht. vhr. 20. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3)  A (2) bekezdés szerinti jelentéstételhez a miniszter a 2/B. §-ban meghatározott, ellenõrzött adatok alapján a
2011/278/EU határozatban foglaltaknak megfelelõen összeállítja a Nemzeti Végrehajtási Intézkedést, amit jóváhagyás 
céljából megküld az Európai Bizottságnak.”
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7. § Az Üht. vhr. 22. §-a a  következõ (3) bekezdéssel egészül ki: 
„(3) Ez a rendelet a kibocsátási egységekre vonatkozó harmonizált ingyenes kiosztás uniós szintû átmeneti
szabályainak a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10a. cikke értelmében történõ meghatározásáról
szóló, 2011. április 27-i 2011/278/EU bizottsági határozat végrehajtását szolgálja.”

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.

9. § Ez a rendelet a kibocsátási egységekre vonatkozó harmonizált ingyenes kiosztás uniós szintû átmeneti szabályainak
a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10a. cikke értelmében történõ meghatározásáról szóló,
2011. április 27-i 2011/278/EU bizottsági határozat végrehajtását szolgálja. 

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 195/2011. (IX. 22.) Korm. rendelete
a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés o) pontjában és a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a 2. § tekintetében az
Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § (1) A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §
(5) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Hivatal elsõ fokú hatáskörébe tartozik:)
„a) a bányajáradék nyilvántartása, a bányajáradék fizetési kötelezettség teljesítésének ellenõrzése, a
bányajáradék-folyószámla feletti rendelkezés, a felügyeleti díj nyilvántartása, számításának ellenõrzése, a
felügyeleti díj befizetési kötelezettség teljesítésének ellenõrzése, továbbá a meg nem fizetett bányajáradék
és felügyeleti díj, valamint a késedelmi kamat végrehajtása;”

(2) Az R. 3. § (5) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
(A Hivatal elsõ fokú hatáskörébe tartozik:)
„d) a hites bányamérõ tevékenység engedélyezése, a hites bányamérõi tevékenység folytatására jogosult személyek
nyilvántartásának vezetése;”

(3) Az R. 3. § (5) bekezdése a következõ h) ponttal egészül ki:
(A Hivatal elsõ fokú hatáskörébe tartozik:)
„h) a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletérõl szóló 23/2006.
(II. 3.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében meghatározott minõségbiztosítási rendszer jóváhagyása és
alkalmazásának ellenõrzése;”

(4) Az R. 3. § (5) bekezdés j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Hivatal elsõ fokú hatáskörébe tartozik:)
„j) a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár, a mélyfúrási magminta gyûjtemény, az Állami
Ásványvagyon Nyilvántartás, valamint a Földtani és Bányászati Információs rendszer mûködtetése;”
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(5) Az R. 3. § (5) bekezdése a következõ m) és n) ponttal egészül ki:
(A Hivatal elsõ fokú hatáskörébe tartozik:)
„m) a Bt. 24. § (3) bekezdése szerint a szállító-, elosztó- és célvezetékek, valamint tároló létesítmények tervezésére,
létesítésére, felújítására, üzemeltetésére és elbontására az engedélyes által kidolgozott minõségbiztosítási rendszer
jóváhagyása;
n) a Bt. 44. § (4) bekezdése szerint a nyomástartó berendezést vizsgáló szakértõi és felügyeleti tevékenységek
folytatásának engedélyezése.”

2. § Az R. a következõ 3/C. §-sal egészül ki:
„3/C. § A Hivatal a szén-dioxid szállítására és tárolására alkalmas létesítmények engedélyezésével kapcsolatos
eljárásában összegyûjti az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintõ beruházási projekteknek a Bizottság
részére való bejelentésérõl és a 736/96/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2010. június 24-i 617/2010/EU,
Euratom tanácsi rendelet melléklet 5. pontja szerinti projektekre vonatkozó jelentéstételhez szükséges adatokat, és az
Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintõ beruházási projekteknek a Bizottság részére való
bejelentésérõl szóló 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2010. szeptember 21-i
833/2010/EU, Euratom bizottsági rendelet szerinti formában továbbítja azokat a Magyar Energia Hivatal részére.”

3. § Az R. 4/A. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A Kormány a bányászati hatóságnak a geotermikus védõidom megállapítására irányuló eljárásában, ha a
tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem
szükséges, a geotermikus védõidom kijelölésének a felszín alatti vizek mennyiségi és minõségi védelmével
kapcsolatos szakkérdésében, elsõ fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget,
másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget
szakhatóságként jelöli ki.”

4. § Az R. 6/A. § (5) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A MÁFI állami földtani kutatással összefüggõ feladatai:)
„h) országos szakmúzeum vagy tematikus múzeum, szakkönyvtár, mérõhálózat, laboratóriumok fenntartása,
üzemeltetése;”

5. § Az R. a következõ 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § E rendeletnek a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 195/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. § (1) bekezdésével megállapított
1. mellékletének illetékességi területre vonatkozó rendelkezését a Korm. rendelet hatálybalépését követõen indult
vagy megismételt ügyekben kell alkalmazni.”

6. § Az R. a következõ 10. §-sal egészül ki:
„10. § E rendelet 3/C. §-a
1. az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintõ beruházási projekteknek a Bizottság részére való
bejelentésérõl és a 736/96/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2010. június 24-i 617/2010/EU, Euratom
tanácsi rendelet, és
2. az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintõ beruházási projekteknek a Bizottság részére való
bejelentésérõl szóló 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2010. szeptember 21-i
833/2010/EU, Euratom bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

7. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
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8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.
(2) Az 1. § (4) bekezdése és a 4. § 2012. január 1-jén lép hatályba.
(3) Ez a rendelet 2012. január 2-án hatályát veszti.

9. § A mélyfúrási magminta gyûjteményt, valamint a hozzá kapcsolódó dokumentumokat és a mûködtetéshez szükséges
eszközöket a Magyar Állami Földtani Intézet 2011. december 31-ig adja át a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak.

10. § E rendelet 2. §-a
1. az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintõ beruházási projekteknek a Bizottság részére való

bejelentésérõl és a 736/96/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2010. június 24-i 617/2010/EU, Euratom
tanácsi rendelet, és

2. az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintõ beruházási projekteknek a Bizottság részére való
bejelentésérõl szóló 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2010. szeptember 21-i
833/2010/EU, Euratom bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 195/2011. (IX. 22.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelethez

A B

1. A bányakapitányságok megnevezése és székhelye A bányakapitányságok illetékességi területe

2. Budapesti Bányakapitányság
Budapest

Budapest fõváros, Komárom-Esztergom, Nógrád és 
Pest megye 

3. Miskolci Bányakapitányság
Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye  

4. Pécsi Bányakapitányság
Pécs 

Baranya, Tolna, Somogy és Zala megye

5. Szolnoki Bányakapitányság
Szolnok

Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és
Jász-Nagykun-Szolnok megye

6. Veszprémi Bányakapitányság
Veszprém

Fejér, Gyõr-Moson-Sopron, Vas és Veszprém
megye

                                                ”
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2. melléklet a 195/2011. (IX. 22.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelethez

A bányászati hatóságnak a bányászatról szóló törvény alapján a bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre,
valamint ezen létesítmények elvi építésének, építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, 
továbbá rendeltetésük megváltoztatásának elsõ és másodfokú engedélyezési eljárásában közremûködõ szakhatóságok kijelölése

A B C D

1. Bevonás és közremûködés feltétele Szakkérdés Elsõ fokú eljárásban Másodfokú eljárásban

2.  Az eljárás gyógyhelyet, ásvány-, gyógyvíz
és gyógyiszap lelõhelyet érint, és a
tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély vagy egységes 
környezethasználati engedély nem
szükséges.

 A tevékenység természetes gyógytényezõre, gyógyhelyre 
gyakorolt hatásainak vizsgálata kérdésében.

Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat
Országos Tisztifõorvosi
Hivatala

 Egészségügyi
Engedélyezési és
Közigazgatási Hivatal

3.  Az elvi építési, a használatba vételi, a
megszüntetési és a rendeltetés
megváltoztatása iránti eljárás kivételével,
ha a tevékenység vagy beruházás
termõföldön valósul meg.

 A termõföld minõségi védelmére vonatkozó jogszabályi
követelmények érvényre juttatása, valamint az erdõre
gyakorolt hatások vizsgálata kérdésében.

termõföld minõségi
védelme esetében a
fõvárosi és megyei
kormányhivatal növény- és
talajvédelmi igazgatósága

 Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal 

erdõ esetében a fõvárosi és
megyei kormányhivatal
erdészeti igazgatósága

4.   Ha az építmény építése, megszüntetése
közutat vagy annak biztonsági övezetét
érinti és a kérelmezõ az útkezelõi
hozzájárulás megtagadását vagy a
hozzájárulásban elõírt feltételeket
sérelmesnek tartja.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a közút területének
nem közlekedési célú igénybevétele a kérelemben
foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti
forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek
végrehajtására, a közútkezelõ fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása
alapján – engedélyezhetõ-e.

 Országos közút 
 a) gyorsforgalmi út, valamint közúti határátkelõhely
közlekedési építményei esetében:
 Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti és
Hajózási Hivatal

 Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

 b) egyéb országos közút esetében:
Fõvárosi és megyei
kormányhivatal közlekedési
felügyelõsége

 Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

 Helyi közút
 a) a fõváros kivételével a települési önkormányzat
tulajdonában lévõ helyi közutak esetében:
megyei kormányhivatal
közlekedési felügyelõsége

 Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
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 b) a fõvárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévõ
helyi közutak esetében:
Fõvárosi fõjegyzõ  Budapest Fõváros

Kormányhivatalának
Közlekedési Felügyelõsége

 c) a Fõvárosi Önkormányzat tulajdonában lévõ helyi
közutak esetében:
 Budapest Fõváros
Kormányhivatalának
Közlekedési Felügyelõsége

 Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

5.  A vasúti pálya szélsõ vágányának
tengelyétõl számított 100 méteren belüli
építmény építése, elhelyezése,
megszüntetése esetén, ha az építtetõ a
vasúti pályahálózat mûködtetõje
hozzájárulásának a megtagadását vagy a
hozzájárulásban elõírt feltételeket
sérelmesnek tartja.

 Annak elbírálása kérdésében, hogy a vasúti pálya
területének nem közlekedési célú igénybevétele a
kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek
mellett – a tervezett igénybevétel a vasút állagára, a vasúti 
forgalom biztonságára, a vasút kezelõ fenntartási,
üzemeltetési feladatainak ellátására, fejlesztési terveinek
végrehajtására gyakorolt hatása alapján –
engedélyezhetõ-e.

 Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti és
Hajózási Hivatal

 Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

6.  A bányák föld alatti létesítményei
kivételével, ha vízi utat, vízi közlekedést
érint az építmény építése, megszüntetése.

 Annak elbírálása kérdésében, a keresztezõ mûtárgy
méretei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabály
követelményeinek, továbbá a Dunán a Duna Bizottság
hatályos ajánlásainak, a tervezett, felújított vagy
átalakított keresztezõ mûtárgy és tartozékai alkalmasak-e
a zavartalan és biztonságos hajóforgalom lebonyolítására
és megfelelnek-e a nemzetközi gyakorlatnak.

 Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti és
Hajózási Hivatal

 Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

7.  A létesítmény helye magyarországi
repülõtértõl, fel- és leszállóhelytõl,
rádiónavigációs ponttól számított 
4 kilométeren belüli kijelölése, 60 méternél
magasabb létesítmény létesítése, 
20 méternél magasabb létesítmény
magyarországi repülõtértõl, fel- és
leszállóhelytõl, rádiónavigációs ponttól
számított 10 kilométeren belüli létesítése
esetén.

 Az építmény elhelyezkedésének, magasságának,
jellegének közvetlen és közvetett hatása a
légiközlekedésre, a földi telepítésû berendezések
mûködésére és a légiközlekedés biztonságára.

 Nemzeti Közlekedési
Hatóság Légügyi Hivatal

 Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

8.  Az eljárás – a bányák föld alatti
létesítményei kivételével – honvédelmi
vagy katonai célú létesítmény mûködési
vagy védõterületén tervezett létesítmény
megvalósítására irányul.

 Annak elbírálása kérdésében, hogy a Magyar Honvédség
nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben
foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett
biztosíthatóak-e.

 Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Hivatal vezetõje

 honvédelemért felelõs
miniszter
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9.  Ha a tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély vagy egységes 
környezethasználati engedély nem
szükséges.

 Annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a
természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós
jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett megfelel-e, továbbá, hogy
biztosítható-e a felszíni és felszín alatti vizek védelmének,
hasznosítási lehetõségei megõrzése, valamint a földtani
közeg védelme.

 környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi 
felügyelõség

 Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügyelõség

10.  Helyi jelentõségû védett természeti
területen vagy arra közvetlen hatást
gyakorló módon megvalósuló létesítmény
esetében, és a tevékenység
megkezdéséhez környezetvédelmi
engedély vagy egységes
környezethasználati engedély nem
szükséges.

 Annak elbírálása kérdésében, hogy a létesítmény vagy
tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben
meghatározott természetvédelmi követelményeknek a
kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek
mellett megfelel-e.

 települési önkormányzat
jegyzõje, a fõvárosban a
fõjegyzõ

 fõvárosi, megyei
kormányhivatal

11.  Ha a létesítményt régészeti lelõhelyen,
régészeti védõövezet területén, mûemléki
területen vagy külön jogszabályban
meghatározott esetekben mûemléket
érintõ módon valósítják meg, és a
tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély vagy egységes 
környezethasználati engedély nem
szükséges.

 Annak elbírálása kérdésében, hogy a létesítmény a
kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített
követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy
további feltételek mellett megfelel-e.

 fõvárosi, megyei
kormányhivatal kulturális
örökségvédelmi irodája

 Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal 

12.  Az államhatártól számított 100 méteren
belül épülõ létesítmény esetében. 

 Annak elbírálása kérdésében, hogy a létesítmény a
kérelemben foglaltak szerinti vagy további feltételek
melletti megvalósítása esetén az államhatár rendje
biztosított-e, a határrendsértések és határesemények
megelõzhetõk-e. 

 megyei, fõvárosi
rendõr-fõkapitányság 

 Országos
Rendõr-fõkapitányság 

                                                                       ”
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3. melléklet a 195/2011. (IX. 22.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelethez

A B C D E F G H I J

 1.

 Bevonás és
közremûködés feltétele

 Szakkérdés  Elsõ fokú eljárásban  Másodfokú eljárásban

 Kutatásra
vonatkozó

mûszaki üzemterv 
jóváhagyása
(kivett hely
esetében a

hatáskörrel kivett
helyre vonatkozó
állásfoglalása is)

 Bányatelek
megállapítása 

 Feltárásra és
kitermelésre

készített mûszaki
üzemterv

jóváhagyása,
módosítása,

szüneteltetési
mûszaki üzemi

terv jóváhagyása

 Védõpillér
kijelölése,

módosítása,
meggyengítése

és lefejtése

 Bányabezárás,
tájrendezés

végrehajtása,
bányászati

tevékenység
befejezése

 Föld alatti
bányatérségek

és egyéb
bányászati

létesítmények
más célú

hasznosítása
jóváhagyása

2.  Az eljárás
gyógyhelyet,
ásvány-, gyógyvíz
és gyógyiszap
lelõhelyet érint, és
az eljárással
érintett
tevékenység
megkezdéséhez,
bányatelek
megállapításhoz
környezetvédelmi
engedély vagy
egységes
környezet-
használati
engedély nem
szükséges.

 A tevékenység
természetes
gyógytényezõre,
gyógyhelyre
gyakorolt
hatásainak
vizsgálata
kérdésében.

 Állami
Népegészségügyi
és Tisztiorvosi
Szolgálat Országos
Tisztifõorvosi
Hivatala

 Egészségügyi
Engedélyezési és
Közigazgatási
Hivatal

 IGEN IGEN NEM  IGEN  NEM  IGEN
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3.  Ha a tevékenység
vagy beruházás
termõföldet érint.

 A termõföld
mennyiségi
védelme.

 körzeti földhivatal,
több körzeti
földhivatal
illetékességi
területét érintõ
esetekben a
megyei földhivatal,
a fõvárosban a
Fõvárosi
Földhivatal

 megyei földhivatal, 
a fõvárosban a
Fõvárosi
Földhivatal, ha elsõ 
fokon a megyei
földhivatal járt el,
akkor a
földmûvelésügyért
és
vidékfejlesztésért
felelõs miniszter

 IGEN IGEN NEM  NEM  IGEN  NEM

4.  Ha ugyanezt a
szakkérdést
korábban önálló
eljárásban vagy
szakhatóságként
nem vizsgálták, és
az eljárás
termõföldet érint.

 A termõföld
minõségi védelme
követelményeinek
a kérdésében.

fõvárosi és megyei
kormányhivatal
növény- és
talajvédelmi
igazgatósága

 Mezõgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal 

NEM NEM IGEN,
kivéve a
szüneteltetési 
mûszaki
üzemi terv
jóváhagyása

 NEM  IGEN  IGEN

5. Ha ugyanezt a
szakkérdést
korábban önálló
eljárásban vagy
szakhatóságként
nem vizsgálták, és
az eljárás erdõt
érint.

Az erdõre
gyakorolt
hatásoknak a
kérdésében.

fõvárosi és megyei
kormányhivatal
erdészeti
igazgatósága

Mezõgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal

NEM IGEN NEM NEM IGEN NEM
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6. Ha az eljárás
közutat vagy annak 
biztonsági övezetét 
érinti és a
kérelmezõ az
útkezelõi
hozzájárulás
megtagadását
vagy a
hozzájárulásban
elõírt feltételeket
sérelmesnek tartja. 

 Annak elbírálása
kérdésében, hogy a 
közút területének
nem közlekedési
célú igénybevétele
vagy a tevékenység 
a kérelemben
foglaltak szerint
vagy további
feltételek mellett –
a közúti forgalom
biztonságára, a
közút fejlesztési
terveinek
végrehajtására, a
közútkezelõ
fenntartási,
üzemeltetési
feladatainak
ellátására, a közút
állagára gyakorolt
hatása alapján –
engedélyezhetõ-e.

 Országos közút  IGEN IGEN NEM  IGEN  IGEN  IGEN
 a) gyorsforgalmi út, valamint közúti
határátkelõhely közlekedési építményei
esetében:
 Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási
Hivatal

 Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja

 b) egyéb országos közút esetében:
fõvárosi és megyei
kormányhivatal
közlekedési
felügyelõség

 Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja

 Helyi közút
 a) a fõváros kivételével a települési
önkormányzat tulajdonában lévõ helyi
közutak esetében:
megyei
kormányhivatal
közlekedési
felügyelõség

 Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja

 b) a fõvárosi kerületi önkormányzat
tulajdonában lévõ helyi közutak
esetében:
 Fõvárosi fõjegyzõ  Budapest Fõváros

Kormány-
hivatalának
Közlekedési
Felügyelõsége 

 c) a Fõvárosi Önkormányzat
tulajdonában lévõ helyi közutak
esetében:
 Budapest Fõváros
Kormány-
hivatalának
Közlekedési
Felügyelõsége

 Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja
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7.  Az eljárás vasúti
pályát, vagy szélsõ
vágányának
tengelyétõl
számított 
100 méteren belüli
területet érint, és
az építtetõ a vasúti
pályahálózat
mûködtetõje
hozzájárulásának a
megtagadását
vagy a
hozzájárulásban
elõírt feltételeket
sérelmesnek tartja. 

 Annak elbírálása
kérdésében, hogy a 
vasúti pálya
területének nem
közlekedési célú
igénybevétele a
kérelemben
foglaltak szerint
vagy további
feltételek mellett –
a tervezett
igénybevétel a
vasút állagára, a
vasúti forgalom
biztonságára, a
vasút kezelõ
fenntartási,
üzemeltetési
feladatainak
ellátására,
fejlesztési terveinek 
végrehajtására
gyakorolt hatása
alapján –
engedélyezhetõ-e.

 Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási
Hivatal 

 Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja

 IGEN IGEN NEM  IGEN NEM  NEM

8.  Az eljárás egyéb
víziközlekedési
létesítményt érint.

 Az építmény nem
korlátozza-e
indokolatlanul
vagy indokolatlan
mértékben a vízi
közlekedési
létesítmények
mûködését.

 Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási
Hivatal

 Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja

 IGEN IGEN NEM  IGEN  IGEN NEM
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9.  Ha az eljárás
tárgya
meddõhányó vagy
40 m-nél
magasabb
építmény.

 A létesítmény
elhelyezkedésének, 
magassága, jellege
közvetlen és
közvetett
hatásainak
vizsgálata a
légiközlekedésre, a
földi telepítésû
berendezések
mûködésére és a
légiközlekedés
biztonságára.

 Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Légügyi
Hivatal

 Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja

 IGEN NEM IGEN  NEM  IGEN  NEM

10.  Az eljárás
honvédelmi és
katonai célú
létesítmény
mûködési vagy
védõterületét
érinti.

 Annak elbírálása
kérdésében, hogy a 
Magyar Honvédség 
nemzeti és
szövetségi védelmi
feladatai a
kérelemben
foglaltak szerinti
esetben vagy
további feltételek
mellett
biztosíthatóak-e.

 Honvédelmi
Minisztérium
Hatósági Hivatal
vezetõje

 honvédelemért
felelõs miniszter

 IGEN IGEN IGEN  NEM  IGEN  IGEN

11.  Ha az eljárással
érintett
tevékenység
megkezdéséhez,
bányatelek
megállapításhoz
környezetvédelmi
engedély, vagy
egységes
környezethasználat
i engedély nem
szükséges.

 Annak elbírálása
kérdésében, hogy
a) a tevékenység a
természet
védelmére
vonatkozó nemzeti 
és európai uniós
jogi
követelményeknek, 
a tájvédelem
jogszabályban
rögzített
követelményeinek,

 környezetvédelmi,
természetvédelmi
és vízügyi
felügyelõség

 Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Fõfelügyelõség

 IGEN IGEN IGEN  IGEN  IGEN  IGEN
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b) a felszíni és
felszín alatti vizek
védelme,
hasznosítási
lehetõségei
megõrzése,
c) a földtani közeg
védelme
követelményeinek,
d) a környezeti zaj
és rezgés elleni
védelem
követelményeinek,
a levegõtisztaság-
védelmi
elõírásoknak,
valamint
e) a tájvédelem
jogszabályban
rögzített
követelményeinek
a kérelemben
foglaltak szerint
vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.
Továbbá annak
elbírálása
kérdésében, hogy a 
keletkezõ hulladék
elhelyezése,
elõkezelése,
hasznosítása,
ártalmatlanítása
megfelel-e 
a hulladék-
gazdálkodási
elõírásoknak,
szükséges-e 
hulladékkezelõ
létesítmény
létesítése, 
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  merülnek-e fel
olyan, a hulladék-
gazdálkodásból
eredõ környezeti
kockázatok,
amelyek mellett a
hozzájárulást nem
vagy csak
feltételekkel lehet
megadni.

     

12.  Ha az eljárás helyi
jelentõségû védett
természeti
területet érint, és
az eljárással
érintett
tevékenység
megkezdéséhez,
bányatelek
megállapításhoz
környezetvédelmi
engedély, vagy
egységes
környezet-
használati
engedély nem
szükséges.

 Annak elbírálása
kérdésében, hogy a 
létesítmény vagy
tevékenység a helyi 
önkormányzati
rendeletben és a
helyi építési
szabályzatban
meghatározott
természetvédelmi
követelményeknek
a kérelemben
foglaltak szerint
vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.

 települési
önkormányzat
jegyzõje, a
fõvárosban a
fõjegyzõ

 fõvárosi, megyei
kormányhivatal

 IGEN IGEN IGEN  NEM  IGEN  IGEN
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13.  Ha az eljárás
régészeti
lelõhelyet,
régészeti
védõövezet
területét,
mûemléki területet 
vagy külön
jogszabályban
meghatározott
esetekben
mûemléket érint,
és az eljárással
érintett
tevékenység
megkezdéséhez,
bányatelek
megállapításhoz
környezetvédelmi
engedély, vagy
egységes
környezet-
használati
engedély nem
szükséges.

 Annak elbírálása
kérdésében, hogy a 
kérelem a kulturális 
örökség védelme
jogszabályban
rögzített
követelményeinek
a kérelemben
foglaltak szerint
vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.

fõvárosi, megyei
kormányhivatal
kulturális
örökségvédelmi
irodája

 Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal 

 IGEN IGEN NEM  IGEN  NEM  IGEN

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

A belügyminiszter 30/2011. (IX. 22.) BM rendelete
a rendõrség szolgálati szabályzatáról

A Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 104. §
vonatkozásában a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján
– az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 37. § g) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § E rendeletet kell alkalmazni a hivatásos állományú rendõr (a továbbiakban: rendõr) Magyar Köztársaság területén
végzett szolgálati tevékenységére, valamint – törvény, az Európai Unió kötelezõ jogi aktusa vagy nemzetközi
szerzõdés eltérõ rendelkezésének hiányában – a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.)
1. § (2) bekezdés 17. pontjában meghatározott béketámogató és polgári válságkezelési feladatokat ellátó rendõr
szolgálati tevékenységére.

1. Értelmezõ rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:
 1. alárendelt: aki valamely szolgálati elöljáróhoz szolgálati beosztás, külön parancs vagy utasítás alapján akár

ideiglenes jelleggel is be van osztva,
 2. csoportos tárolás: használatra kiadott fegyverzet szolgálati helyen vagy az ügyeleti szolgálatnál történõ tárolása,
 3. egyéni tárolás: használatra kiadott fegyverzet személyi páncélszekrényben, vaslemez szekrényben vagy el nem

mozdíthatóan rögzített lemezkazettában történõ tárolása,
 4. egységkészlet: kollektív sorozatlövõ lõfegyver (géppuska), páncélelhárító eszköz, hidegfegyver, lõszer, gránát,

pirotechnikai eszköz, robbanóanyag, fegyverzeti eszköz,
 5. elõállító egység: az elõállító helyiséget, annak elõterét, valamint a WC helyiséget magába foglaló helyiségcsoport,
 6. elõállító helyiség: az elõállító egység azon helyisége, ahol a fogva tartottat ténylegesen fogva tartják,
 7. feljebbvaló: az, akinek magasabb rendfokozata van, és az alacsonyabb rendfokozatúval nem áll szolgálati elöljárói

viszonyban,
 8. helyszínbiztosítás: az a rendõri tevékenység, amelyet a rendõr bûncselekmény vagy egyéb esemény helyszínén, a

szemle elõtt, annak során, szükség esetén azt követõen a helyszín õrzésére, lezárására, a nyomok és
anyagmaradványok biztosítására foganatosít,

 9. mélységi ellenõrzés: a külföldiek magyarországi tartózkodása jogszerûségének megállapítására irányuló
– jellemzõen kockázatelemzés alapján, illetve szúrópróbaszerûen végzett – kompenzációs rendõri intézkedés,
melynek célja nem határellenõrzés, és amely elõkészítésében és végrehajtási módjában egyértelmûen eltér a
külsõ határokon történõ személyellenõrzéstõl,

10. segélyhívás: amikor a rendõr saját maga észleli más személy segélykérését, és emiatt, ezzel összefüggésben
intézkedésbe kezd,

11. rendõri szerv: az Országos Rendõr-fõkapitányság, a megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányság, a rendõrkapitányság,
a határrendészeti kirendeltség, a Nemzeti Nyomozó Iroda, a Készenléti Rendõrség, a Köztársasági Õrezred,
a Repülõtéri Rendõr Igazgatóság, a Bûnügyi Szakértõi és Kutatóintézet, a Terrorelhárítási Központ, valamint
a Nemzeti Védelmi Szolgálat,

12. támadással közvetlenül fenyegetõ magatartás: az a fellépés, amikor a támadó helyzetébõl, tevékenységének
módjából és eszközébõl a rendõr alaposan következtet arra, hogy a támadás nyomban bekövetkezik,

13. testi épséget súlyosan veszélyeztetõ támadás: ha a támadó helyzetébõl, tevékenységének módjából és eszközébõl
alaposan feltételezhetõ a súlyos sérülés közvetlen veszélye.
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2. A rendõrség szolgálati ágai, szolgálatai, szakszolgálatai

3. § (1) A rendõrség feladatainak ellátását szolgálati ágakra, szolgálatokra és szakszolgálatokra lebontva kell megszervezni.
(2) A szolgálati ágak:

a) a belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési szolgálati ág,
b) a bûnügyi szolgálati ág,
c) a határrendészeti szolgálati ág,
d) az igazgatásrendészeti szolgálati ág,
e) a közlekedésrendészeti szolgálati ág,
f) a közrendvédelmi szolgálati ág,
g) a személy- és objektumvédelmi szolgálati, valamint
h) a terrorelhárítási szolgálati ág.

(3) A szolgálatok:
a) az állami futárszolgálat,
b) a bevetési szolgálat,
c) a bûnügyi technikai és szakértõi szolgálat,
d) a légirendészeti szolgálat,
e) a rendõri csapaterõ,
f) a repülõtéri rendõri szolgálat,
g) a tûzszerész szolgálat,
h) az ügyeleti szolgálat,
i) a védelmi igazgatási szolgálat, valamint
j) a vízirendészeti szolgálat.

(4) A szakszolgálatok:
a) az ellenõrzési szakszolgálat,
b) a gazdasági szakszolgálat,
c) a hivatali szakszolgálat, valamint
d) a humánigazgatási szakszolgálat.

3. Intézkedési kötelezettség

4. § (1) A szakképzettséggel nem rendelkezõ rendõr kizárólag szakképzett rendõr irányításával intézkedhet. Ha a
szakképzettséggel nem rendelkezõ rendõr az Rtv. 13. § (1) bekezdésében meghatározott cselekményt önállóan észleli, 
illetve ilyen cselekményt hoznak tudomására, köteles arról a legközelebbi rendõrt vagy az általános rendõrségi
feladatok ellátására létrehozott szerv Rtv. 4/A. § (1) bekezdésében meghatározott szervét értesíteni a rendõri
intézkedés kezdeményezése érdekében.

(2) Több, egy idõben szükséges intézkedés közül elõször a súlyosabb sérelemmel fenyegetõ helyzetnek megfelelõ
intézkedést kell foganatosítani.

(3) A rendõr meghatározott szolgálati feladat végrehajtása során észlelt vagy tudomására jutott kisebb súlyú jogsértõ
cselekmény esetén a meghatározott szolgálati feladatának teljesítését folytatja, azonban a szolgálati elöljárónak
történõ jelentéssel vagy a legközelebbi általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv ügyeletének
értesítésével köteles intézkedést kezdeményezni. A rendõr az életet, testi épséget és a vagyonbiztonságot közvetlenül 
veszélyeztetõ magatartás észlelése esetén köteles intézkedni, azonban az alábbi feladatokat ellátó rendõr az
intézkedés végrehajtása helyett intézkedés kezdeményezése érdekében jelentést tesz, ha a szolgálati feladat
teljesítésének megszakítása
a) a Magyar Köztársaság védett vezetõi vagy kijelölt létesítményei tekintetében jelentkezõ személy- vagy

objektumvédelmi szolgálati feladat végrehajtásának biztonságát vagy eredményességét,
b) a terrorelhárítási feladatok végrehajtásának eredményességét,
c) a rendõrség belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési tevékenységének eredményességét
veszélyeztetné.

(4) Szolgálati feladat végrehajtása során a rendõr a számára kijelölt területet csak parancsra vagy a szolgálati elöljáró
engedélye alapján, valamint végszükség esetén hagyhatja el. Az engedélykérés kivételesen mellõzhetõ, ha a szolgálati 
elöljáró vagy a rendõri szerv ügyeletesének értesítésére nincs mód, és a mûködési terület elhagyásával járó intézkedés
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elmulasztása az élet- és vagyonbiztonságra, valamint a bûnüldözés érdekeire másként el nem hárítható
hátrányt jelent.

(5) A rendõr szolgálaton kívül akkor intézkedik, ha
a) szolgálatban lévõ rendõr nincs jelen, és az értesítésével járó késedelem, az intézkedés elmaradása a bûnüldözés

érdekeire, az élet- és vagyonbiztonságra másként el nem hárítható hátrányt jelentene, vagy
b) a szolgálatban lévõ rendõrnek kell segítséget nyújtani.

(6) A szolgálaton kívül lévõ rendõr kizárólag abban az esetben intézkedhet, ha a felmerülõ feladat végrehajtására
megfelelõ szakmai ismeretekkel és képzettséggel rendelkezik, egészséges, nincs szeszesitaltól befolyásolt állapotban,
vagy nem áll intézkedési képességére hátrányosan ható gyógyszer, valamint bódító hatású anyag befolyása alatt.

(7) A rendõr intézkedése elõtt felméri, hogy rendelkezésére állnak-e azok az eszközök, amelyekkel a megkezdett
intézkedését eredményesen be tudja fejezni; ha nem, úgy az intézkedésének megkezdése elõtt segítséget kér.

4. A szolgálati fellépés módja

5. § (1) Az intézkedést a rendõr – az Rtv. 20. § (2) bekezdésének elsõ mondatában meghatározottak közlését megelõzõen –
a napszaknak megfelelõ köszönéssel, az intézkedés alá vont nemének, életkorának megfelelõ megszólítással, ha a
rendõr egyenruhát visel, tisztelgéssel kezdi meg. A polgári ruhában intézkedõ rendõr az intézkedés megkezdése elõtt
szolgálati igazolványát és azonosító jelvényét felmutatja.

(2) A rendõri intézkedés eredményességének veszélyeztetésére figyelemmel az (1) bekezdésben meghatározottak
intézkedés megkezdését megelõzõ közlése akkor mellõzhetõ, ha az ott meghatározott információk elõzetes közlése,
valamint a szolgálati igazolvány és az azonosító jelvény felmutatása az intézkedés megtételét lehetetlenné teszi, vagy
annak eredményességét aránytalan mértékben veszélyezteti.

(3) Ha az intézkedés alá vont a rendõr felszólításának nem tesz eleget, az intézkedõ rendõr „A törvény nevében!”
felszólítással figyelmezteti, hogy szigorúbban lép fel.

(4) A rendõri intézkedés során úgy kell eljárni, hogy a rendõr megelõzze megtámadását, lefegyverzését, továbbá
akadályozza meg, hogy a figyelmét a szolgálati tevékenységtõl elvonják vagy lekötöttségét jogellenes cselekmény
elkövetésére használják fel.

(5) A rendõri intézkedés eredményes befejezését szükség esetén segítség igénybevételével is biztosítani kell.
(6) A rendõr az Rtv. V. Fejezetében foglalt intézkedését vagy az Rtv. VI. Fejezetében foglalt kényszerítõ eszköz

alkalmazását követõen az Rtv. IX. Fejezetében meghatározott panasz lehetõségérõl szóló tájékoztató keretében
felhívja az intézkedés alá vont személy figyelmét a panasz elõterjesztésének határidejére is.

5. Segítség igénybevétele

6. § (1) A segítség igénybevételének rendõrség által történõ kezdeményezésekor a rendõr – ha nincs egyenruhában – igazolja 
magát, ismerteti a felkért személlyel az igénybevétel célját és módját, valamint a törvény által biztosított fokozott
büntetõjogi védelem tényét.

(2) Ha a rendõrség által segítségadásra felkért személy a segítségadás teljesítését megtagadja, fel kell hívni a figyelmét,
hogy a segítségadást nem tagadhatja meg, kivéve, ha a segítségadás az életét, testi épségét vagy egészségét
nyilvánvalóan veszélyezteti, vagy a segítségadás teljesítéséhez szükséges tárgyi feltételek nem állnak rendelkezésre.

6. A rendõri intézkedés akadályai elhárításának közös szabályai

7. § (1) A rendõr az intézkedés eredményességét akadályozó tárgy eltávolítása során úgy jár el, hogy az eltávolítás a lehetõ
legkisebb károkozással járjon, valamint a károkozás ne legyen aránytalan az elérni kívánt törvényes célhoz képest.

(2) Ha az akadály eltávolítása különleges szakértelmet igényel, szükség esetén a rendõr közremûködõt vesz igénybe.
(3) Ha az akadály keletkezése ismert személy jogellenes magatartásának következménye, a vétlen károsult részére a

rendõrség által teljesített kártalanítás, és a közremûködõ részére kifizetett díj visszatérítése iránti igényt az akadály
elõidézõjével szemben a rendõrség érvényesíti.
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II. FEJEZET
A RENDÕRI INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

8. § (1) A rendõr az általa észlelt vagy tudomására jutott és hivatalból üldözendõ bûncselekményrõl – ha az elkövetõ ismert,
annak megjelölésével – feljelentést tesz, vagy ha a nyomozó hatóság tagja, úgy hivatalból megteszi a szükséges
intézkedéseket a büntetõeljárás megindítása érdekében.

(2) A rendõr a magánindítványra büntethetõ bûncselekmény észlelése esetén a feljelentés megtételére jogosult kérésére
megadja a szükséges felvilágosítást.

(3) Ha a szándékos bûncselekmény elkövetésének helyszínén tetten ért vagy a menekülõ elkövetõ elfogására nincs mód,
a rendõr haladéktalanul intézkedik az elfogás és – szükség esetén – a helyszín biztosítása iránt.

9. § (1) A rendõr szabálysértés észlelése esetén feljelentést tesz, vagy – jogszabály által meghatározott esetekben – helyszíni
bírságot szab ki. A szabálysértést észlelõ rendõr figyelmeztetést azon szabálysértés esetén alkalmazhat, amely miatt
helyszíni bírságot szabhat ki.

(2) A figyelmeztetés során a rendõr a szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt felszólítja a tevékenysége
abbahagyására, és felhívja, hogy a jövõben tartózkodjon szabálysértés elkövetésétõl.

(3) A rendõrt közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés észlelése vagy tudomására hozása esetén abban az esetben
terheli a közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása érdekében szükséges intézkedési kötelezettség, ha
a) ilyen jellegû szolgálati feladat ellátására kapott utasítást, vagy
b) intézkedése során ilyen jogsértést észlel, és – amennyiben ez az eljárás lefolytatásának jogszabályi feltétele –

rendelkezik a tevékenység ellátáshoz, illetve a szabályszegés dokumentálásához szükséges technikai eszközzel.

7. Biztonsági intézkedések

10. § (1) A rendõr az önveszélyes állapot vagy a személyeket, illetve az anyagi javakat közvetlenül fenyegetõ veszélyhelyzet
észlelése esetén – az Rtv. 37. §-ában meghatározott intézkedések végrehajtása során – a helyszínen
a) tájékozódik, azonnali elsõdleges jelentést tesz, az esemény jellegétõl függõen a veszély elhárításában

közremûködni kötelezetteket riasztja,
b) gondoskodik az életmentésrõl és az elsõsegélynyújtásról,
c) intézkedik a vagyonmentésre és a további károk megelõzésére,
d) jelentést tesz, szükség esetén újabb erõket és eszközöket igényel, valamint javaslatot tesz további intézkedések

megtételére,
e) intézkedik a bûncselekmények megelõzésére és a veszélyhelyzettel összefüggõ bûncselekmények felderítésére,
f) tájékoztatást ad a szolgálati elöljáró utasítása szerint, valamint
g) intézkedik a közrendet zavaró cselekmények megszüntetésére, az illetéktelenek távoltartására, a közúti forgalom

esetleges elterelésére, szükség esetén a személyek elszállítására, az állatok elterelésére.
(2) Biztonsági intézkedés keretében terület lezárására kell intézkedni

a) természeti vagy ipari katasztrófa, valamint annak veszélye esetén,
b) tûzeset, mûszaki mentés helyszínén,
c) bûncselekmény, közlekedési és egyéb baleset esetén,
d) súlyos fertõzõ betegség, talált sugárzó anyag, robbanóanyag, robbantással történõ fenyegetés esetén, valamint
e) terrortámadás veszélye vagy terrorcselekmény esetén.

8. Eljárás helyszínbiztosítás esetén és közlekedési baleset helyszínén

11. § (1) A helyszínt biztosító rendõr
a) elsõsegélyben részesíti vagy részesítteti azokat, akik az esemény során megsérültek vagy megbetegedtek,

valamint más ok miatt segítségre szorulnak,
b) a szándékos bûncselekmény elkövetésén tetten ért elkövetõt elfogja, a tanúkat visszatartja, az eseményben

érintetteket, az eseményt észlelõket feltartóztatja,
c) az illetéktelen személyeket a helyszínrõl eltávolítja,
d) a helyszínt körülhatárolja, eredeti állapotában megõrzi,
e) megállapítja és megfigyeli, hogy megváltoztatták-e a helyszínt, miben változtatták meg, ha igen, ki és miért,
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f) a közrendet zavaró cselekményeket, forgalmi torlódásokat megszünteti,
g) az eseményt szolgálati elöljárójának azonnal jelenti,
h) feljegyezi, hogy a sérültet milyen rendszámú mentõ gépkocsival, hova szállították el,
i) nyomon üldözés lehetõsége esetén az üldözést késedelem nélkül teljesíti, valamint
j) a helyszínre megérkezõ szemlebizottság vezetõjének jelentést tesz.

(2) A helyszínrõl való bevonulása után a rendõr írásban jelenti, hogy
a) kinek a felhívására vagy utasítására, mikor érkezett a helyszínre,
b) kiket talált a helyszínen,
c) milyen nyomokat és anyagmaradványokat biztosított,
d) milyen intézkedéseket tett, valamint
e) változásokat eszközöltek-e a helyszínen, ha igen, kik és miért.

(3) A bûncselekmény vagy a baleset helyszínén életét vesztett, valamint súlyos és életveszélyes sérüléssel kórházba
szállított személy közvetlen hozzátartozóját az ügyben eljáró rendõri szerv haladéktalanul értesíti. A rendõr az ilyen
értesítést megfelelõ körültekintéssel és tapintattal teszi meg. Ha gyermekkorú személy szenved sérülést, a rendõrség
– közvetlen hozzátartozó hiányában – a gondozó, annak sikertelensége esetén az illetékes gyermekvédelmi hatóság
értesítését is megkísérli.

12. § (1) Közlekedési baleset helyszínén a rendõr a hatáskörébe nem tartozó ügyekben a helyszín megtekintése vagy a szemle
lefolytatása érdekében az ügyeletet értesíti. A baleseti helyszínelõ kiérkezéséig a rendõr gondoskodik az elsõdleges
intézkedések megtételére – különös tekintettel az elsõsegélynyújtásra, értesítés adásra, helyszínbiztosításra,
tanúkutatásra, adatgyûjtésre, kárelhárításra, a forgalom folyamatosságának biztosítására –, a kiérkezést követõen
segíti a baleseti helyszínelõ munkáját, elvégzi a rábízott feladatokat, különös tekintettel a forgalomirányításra,
valamint a helyszínfelmérésre.

(2) A közúti jármûvezetésre vonatkozó szabályok megszegésével nem közúton súlyos sérülést vagy halált okozó
közlekedési balesetnél is a közúti közlekedési balesetekre vonatkozó szabály szerint kell eljárni.

(3) Veszélyes árut szállító jármû balesetének helyszínén a rendõr a 11. §-ban meghatározottakon kívül
a) megteszi a veszély elhárításához, a sérültek mentéséhez, a további károk megelõzéséhez szükséges

intézkedéseket,
b) gondoskodik a vagyonvédelemrõl, a tûzvédelmi szabályok betartásáról,
c) a rendõrség ügyeletesének jelentést tesz arról, hogy hol, mikor, milyen jellegû esemény történt, milyen

veszélyhelyzet állt elõ, milyen adatokkal rendelkezik a szállított veszélyes anyagot illetõen, a sérültek számáról, a
sérülés miben nyilvánul meg, milyen intézkedéseket tett, milyen további intézkedéseket tart szükségesnek,
valamint

d) biztosítja a helyszínre érkezõ mentési és veszély-elhárítási munkálatokat végzõk útvonalát, tevékenységét.
(4) A veszélyes árut szállító jármû balesetének helyszínérõl tett jelentés alapján a rendõrség ügyeletese haladéktalanul

értesíti a területileg illetékes katasztrófavédelmi szerv ügyeleti szolgálatát.
(5) Vasúti baleset esetén a 11. §-ban meghatározottakon túl a rendõr

a) rögzíti a helyszín és a helyszínen talált berendezések állapotát, így különösen a kisiklott kocsik számát, a váltó
állását és a vonat számát,

b) gondoskodik a vagyonvédelemrõl, a tûzvédelmi szabályok betartásáról,
c) intézkedik, hogy a Fejrovatos Napló, az írásbeli Rendelkezési Tömb, a Hibaelõjegyzési Könyv, továbbá a

mozdonyon lévõ okmányok az eljáró rendõri szerv számára hozzáférhetõek legyenek.
(6) A vonat továbbhaladását a rendõri intézkedések csak súlyos következményekkel járó baleset, bûncselekményekre

utaló adatok esetében akadályozhatják. Ilyen esetben a helyszíni szemlebizottság megérkezéséig a helyszínt
változatlanul kell hagyni.

(7) Vízi baleset esetén a 11. §-ban meghatározottakon túl a rendõr
a) segítséget nyújt a sérültek orvosi ellátásához, a veszélyhelyzetben lévõk mentéséhez, a hajó és rakománya

biztonságba helyezéséhez, valamint a hajóút felszabadítása érdekében értesíti a hajózási hatóságot,
b) a balesetet vagy kárt szenvedett hajó vezetõjének kérésére más hajó vezetõjét segítségnyújtásra felszólítja,

valamint süllyedés közvetlen veszélye, tûzeset, tûz- és robbanásveszély vagy katasztrófaveszély esetén a kárt
szenvedett hajó vezetõjének kérése nélkül is más hajót, más szervet a tûz oltására, a veszély elhárítására, a hajóút
felszabadítására felszólít,
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c) intézkedik a süllyedés, zátonyra futás, fennakadás esetén a helyszín biztosításához szükséges eszközök kitûzésére, 
indokolt esetben jelzõõrök felállítására a hajózási hatóságot felkéri, valamint

d) a legszükségesebb intézkedések végrehajtása után jelentést tesz az illetékes rendõri szervnek, és a továbbiakban
a kapott utasítás szerint jár el.

(8) Légi baleset helyszínén a 11. §-ban meghatározottakon túl a rendõr
a) a helyszínen tájékozódik, a helyszínt biztosítja, a személy- és vagyonbiztonság érdekében a szükséges

intézkedéseket megteszi,
b) gondoskodik a tûzvédelmi szabályok betartásáról, valamint
c) a tett intézkedésrõl a legrövidebb idõn belül a szolgálati elöljárójának jelentést tesz, a helyszín jellegétõl függõen

intézkedik a mentõszolgálat, a tûzoltóság, a katasztrófavédelem egységeinek a helyszínre irányítására, a helyszíni
mentés megkezdésére.

(9) A baleset sérültjének elszállítására a rendõr csak abban az esetben vehet igénybe nem erre a célra szolgáló
gépjármûvet, ha
a) a sérült sürgõs elszállítását a mentõszolgálat helyszínen lévõ egységének vezetõje kéri, vagy
b) a baleset helyszínérõl a mentõszolgálat értesítése, valamint helyszínre érkezése különösen hosszú idõt venne

igénybe, de a sérült gyors elszállítása szükséges, és orvosi vélemény szerint ez nyilvánvalóan nem jár az állapotot
súlyosbító következményekkel.

(10) A rendõr vasúti, vízi vagy légiközlekedési balesetrõl – jelentéstételi kötelezettségével egyidejûleg –
a közlekedésbiztonsági szervezetet értesíti.

9. Eljárás katasztrófa esetén

13. § (1) Katasztrófa bekövetkezésének vagy veszélyének észlelése, vagy erre utaló bejelentés esetén a rendõr haladéktalanul
gondoskodik az elhárításra jogosult hatóságok és szervek ügyeleten keresztül történõ értesítésérõl. A rendõr jelentést
tesz a rendõrség ügyeletesének, aki az észlelésrõl vagy a bejelentésrõl haladéktalanul értesíti a területileg illetékes
katasztrófavédelmi szerv ügyeleti szolgálatát.

(2) Katasztrófa helyszínén a rendõr az elhárításra jogosult hatóságok és szervek megérkezéséig intézkedik
a) a közbiztonság és az adott helyzetben elvárható rend fenntartására, valamint ennek helyreállítására,
b) a helyszín, valamint a helyszínre érkezõ különbözõ mentõegységek zavartalan munkájának biztosítására, továbbá
c) közremûködik a forgalom lezárásában és elterelésében, valamint az élet- és vagyonmentésben.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szerven kívül értesíteni kell
a) tûz vagy mûszaki mentés esetén a tûzoltóságot,
b) a veszélyeztetett terület lakóit, ha a tûzesetet vagy a mûszaki mentést szükségessé tevõ eseményt nem észlelték,

valamint
c) árvízveszély esetén az illetékes önkormányzat polgármesterét.

(4) A rendõr a kialakult helyzetrõl és a megtett intézkedésekrõl a szolgálati helyére történõ bevonulása után
haladéktalanul írásos jelentést készít.

(5) A katasztrófa elleni védekezés során a rendõr közremûködik
a) a lakosság és a határforgalomban résztvevõk tájékoztatásában,
b) a végrehajtandó személyi és anyag, jármû vegyi-sugármentesítési feladatok biztosításában, az egészségügyi és

a járványügyi rendszabályok betartatásában,
c) a veszélyes szállítmányok kiömlése, szivárgása esetén a riasztási és biztosítási feladatokban, a sugárzó anyagok

felfedezése esetén meghatározott eljárásban, valamint
d) a szomszédos országok területérõl átsodródó mérgezõ vagy sugárszennyezett felhõk esetén a riasztásban,

a szükséges, a védekezés hatékonyságát növelõ intézkedések megtételében.
(6) Az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv katasztrófa vagy annak veszélye esetén soron kívül

biztosítja
a) a mentõ és segítõ erõk államhatáron történõ átkelését, felvezetését, határátléptetését,
b) a nemzetközi polgári védelmi, valamint a katasztrófavédelemben részt vevõ erõk, eszközök határterületen

történõ mozgását, továbbá az egyszerûsített vagy a határátkelõhelyen kívüli átléptetését, valamint
c) az államhatár veszélyeztetett szakaszának lezárását, továbbá a rendészeti célú határbiztosítási feladatok

végrehajtását.
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10. Terület lezárása

14. § (1) A védett személy utazásának és a rendezvények biztosítása során, valamint a védett létesítmények és épületek
környezetében a területet, útvonalat vagy útvonal szakaszt ideiglenesen le lehet zárni.

(2) A rendõr az (1) bekezdésben, továbbá a 10. § (2) bekezdésében, valamint az Rtv. 58. § (2) bekezdésében meghatározott 
esetekben a terület lezárása esetén megakadályozza a lezárt területre illetéktelenek belépését, az illetéktelenül ott
tartózkodókat távozásra szólítja fel.

(3) A terület lezárásával összefüggõ intézkedések betartása kikényszeríthetõ.
(4) A terület lezárását az elrendelés indokának megszûnésekor fel kell oldani.
(5) Az intézkedést végrehajtó rendõri szerv szükség esetén tájékoztatja az érintett terület lakosságát a terület lezárásáról.

11. Ideiglenes intézkedés a gondoskodásra szoruló személyek és az õrizetlenül maradó vagyontárgyak
megóvására

15. § (1) Ha az Rtv. 33–34. §-a, vagy 37. § b)–c) pontja alapján a személyt a lakásából szállítják el, szükség esetén a lakásban
maradó vagyontárgyait a rendõr biztonságba helyezi, az üresen maradó lakást tanúk jelenlétében lepecsételi.

(2) A hátramaradt betegrõl, magatehetetlen személyrõl, gyermekrõl történõ gondoskodás érdekében a rendõr
intézkedik. Ha a helyszíni ellátásuk nem oldható meg, kórházba, intézetbe utalásukról kell gondoskodni, valamint
karitatív szervezetet is fel lehet kérni ellátásukra. A növények, haszon- és díszállatok gondozására a helyi önkormányzat 
jegyzõje útján kell intézkedni.

12. Intézkedés ön- vagy közveszélyes állapotban lévõ személy esetén

16. § (1) Az önmaga vagy mások életét, testi épségét, vagyonát veszélyeztetõ állapotban lévõ személyt a rendõr
intézkedésekor megakadályozza abban, hogy kárt vagy sérülést okozzon, ennek érdekében a rendõr kényszerítõ
eszközt alkalmazhat.

(2) A rendõr az öngyilkosságot megkísérlõ vagy elkövetni szándékozó személyhez orvost hív, vagy közremûködik abban,
hogy a mentõszolgálat egészségügyi intézetbe szállítsa. Az eseményrõl a rendõrség értesíti az elszállított személy
ismert hozzátartozóját, törvényes képviselõjét vagy a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes jegyzõt.

13. Eljárás súlyos fertõzõ betegség esetén

17. § (1) Ha a rendõr súlyos emberi vagy emberre is veszélyes állati fertõzõ megbetegedésrõl vagy annak gyanújáról szerez
tudomást, haladéktalanul jelentést tesz az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv ügyeletesének,
aki értesíti az állami népegészségügyi szervet. A rendõr az állami népegészségügyi szerv képviselõjének
megérkezéséig gondoskodik a fertõzött vagy járványügyi eseménnyel érintett terület, helyiség lehetõség szerinti
lezárásáról.

(2) Az állami népegészségügyi szerv által a zárlattal kapcsolatban elõírt rendszabályok betartását az általános rendõrségi
feladatok ellátására létrehozott szerv is ellenõrzi. A rendszabályok betartása kikényszeríthetõ.

(3) A lakosságot közvetlenül fenyegetõ közegészségügyi-járványügyi veszély elhárításához, valamint rendkívüli
körülmények esetén tett intézkedései foganatosításához az állami népegészségügyi szerv kérésére az általános
rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv segítséget nyújt.

(4) Fertõzõ állatbetegség esetén az (1)–(3) bekezdésben foglaltakat kell értelemszerûen alkalmazni, valamint értesíteni
kell az állatorvost és az illetékes állategészségügyi hatóságot intézkedés megtétele céljából.

14. Eljárás közmûvek és biztonsági berendezések meghibásodása esetében

18. § Víz-, gáz- és villanyvezeték, egyéb veszélyes anyagot továbbító vezeték, ezek mûtárgyai, továbbá közúti, vasúti, légi
irányítási, vízi közlekedési biztonsági berendezések közveszéllyel fenyegetõ hibája, megrongálódása esetén a
rendõrség haladéktalanul értesíti az üzemeltetõ szervezetet, valamint az illetékes jegyzõt. Szükség esetén a terület
lezárásáról, õrzésérõl a 10. § (2) bekezdésében foglaltak szerint intézkedik.
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15. Eljárás halálesetnél

19. § (1) A rendõr haladéktalanul jelentést tesz az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv ügyeletesének,
valamint a szemlebizottság megérkezéséig gondoskodik a helyszín biztosításáról, ha olyan halálesetrõl szerez
tudomást, amely
a) bárki számára azonos feltételekkel használható helyen (a továbbiakban: nyilvános hely) következett be, vagy
b) nem nyilvános helyen következett be, és a körülmények rendkívüli halál megállapítását valószínûsítik.

(2) A halálesetrõl az ismert hozzátartozót értesíteni kell.
(3) Nyilvános helyen történt halálesetnél a holttestet megfelelõ módon el kell takarni.

16. Eljárás talált tárgy esetén

20. § (1) Ha a rendõr – robbanó-, sugárzó, radioaktív, nukleáris vagy mérgezõ anyag kivételével – elhagyott dolgot talál,
azt lehetõleg tanúk jelenlétében átvizsgálja, és jelentés kíséretében továbbítja az illetékes önkormányzat jegyzõjéhez.

(2) A rendõr az állampolgár által talált dolgot – a lõfegyver, gáz- és riasztófegyver, légfegyver, lõszer, pirotechnikai termék, 
kábítószer, pszichotróp anyag, közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, okmány, hatósági jelzés kivételével – csak
akkor veszi át, ha annak a találó által a jegyzõhöz történõ beszolgáltatása valamilyen oknál fogva nem lehetséges.
A talált dolog rendõri átvételérõl elismervényt kell adni. Arról, akit a rendõr a talált dologgal a polgármesteri hivatalhoz 
irányít, a hely, az idõ, a talált dolog megnevezésével szolgálati elöljárójának haladéktalanul jelentést tesz.

(3) A (2) bekezdésben kivételként meghatározott talált eszközöket és anyagokat az általános rendõrségi feladatok
ellátására létrehozott szervhez kell beszolgáltatni. A beszolgáltatásról két példányban jegyzõkönyvet kell felvenni,
a jegyzõkönyv egy példányát a megtalálónak kell átadni. A jegyzõkönyv alapján az általános rendõrségi feladatok
ellátására létrehozott illetékes szerv lefolytatja a közigazgatási hatósági eljárást és rendelkezik a dologról. Ezek a
dolgok csak a birtoklására érvényes engedéllyel rendelkezõ jogosultnak adhatók ki.

(4) A rendõr a megtaláló személytõl átvett dolgot – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – haladéktalanul
továbbítja a jegyzõhöz.

17. Az értesítés rendje elhagyott robbanó-, sugárzó, radioaktív, nukleáris vagy mérgezõ anyag találása
esetén

21. § (1) Ha a rendõrnek elhagyott robbanó-, sugárzó, radioaktív, nukleáris vagy mérgezõ anyag találásáról tesznek bejelentést, 
vagy ilyen anyag találása jut tudomására, valamint a körülmények alapján feltehetõ, hogy a talált csomag ilyen
anyagot vagy robbanószerkezetet tartalmaz, a találás helyére megy, és intézkedik az élet- és vagyonbiztonság
megóvása érdekében. A rendõr a találásról jelentést tesz az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott
illetékes szerv ügyeletesének.

(2) Az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott illetékes szerv ügyeletese a szolgálati út betartásával
a) robbanóanyag, robbanó szerkezet találásáról a Készenléti Rendõrség ügyeletét és a Terrorelhárítási Központ

ügyeletét,
b) mérgezõ, sugárzó, radioaktív, nukleáris anyag találásáról a területileg illetékes katasztrófavédelmi szerv

ügyeletét, az Országos Rendõr-fõkapitányság (a továbbiakban: ORFK) Fõügyeletét és a Terrorelhárítási Központ
ügyeletét,

c) ha a talált sugárzó, radioaktív, nukleáris, továbbá mérgezõ anyag vagy az ezekkel kapcsolatos intézkedések a
Köztársasági Õrezred által védett létesítményeket, biztosított rendezvényeket, továbbá a védett személyek
programhelyszínét érintik, a Köztársasági Õrezred ügyeletét

haladéktalanul értesíti.
(3) A Magyar Honvédség Tûzszerész Ügyeletét kell értesíteni katonai robbanószerkezet találása esetén, kivéve ha

a) a katonai robbanószerkezetet bûncselekmény elkövetéséhez eszközül használták fel vagy arra szánták,
b) a katonai robbanószerkezetre követték el a bûncselekményt.

18. Eljárás állati tetem és sérült állat találása esetén

22. § Ha a rendõr közterületen állati tetemet talál, errõl értesíti a gyepmesteri szolgálatot, sérült állat találása esetén a
hatósági állatorvost vagy a jegyzõt.
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19. Eljárás az államhatáron átkóborolt háziállat és az államhatáron elháríthatatlan ok következtében
átkerült tárgy találása esetén

23. § Ha a rendõr az államhatáron átkóborolt háziállatot vagy az államhatáron elháríthatatlan ok következtében átkerült
tárgyat talál, akkor jelentést tesz a területileg illetékes határrendészeti kirendeltség, ennek hiányában
rendõrkapitányság ügyeletesének, aki értesíti a jegyzõt, hogy intézkedjen az állat vagy tárgy biztonságos
elhelyezésére, az államhatárról szóló törvényben és nemzetközi szerzõdésben meghatározott feladatok
végrehajtására.

20. Ideiglenes közlekedésrendészeti intézkedések

24. § (1) Az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv és a Terrorelhárítási Központ a közbiztonság védelme
érdekében, katasztrófa, tûzeset vagy baleset, valamint rendezvény helyszínén a feltétlenül szükséges mértékben és
idõtartamban elrendelheti
a) egyes útvonalak, utcák, terek, városrészek közúti forgalmának teljes vagy részleges lezárását, a forgalom

elterelését vagy korlátozását,
b) a megállás vagy várakozás tilalmát, valamint az arra kijelölt helyen a várakozás megszüntetését, továbbá
c) egyéb közlekedési tilalmak feloldását, az egyirányú forgalmú utcában a közlekedés irányának megváltoztatását.

(2) Az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv és a Terrorelhárítási Központ az ideiglenes intézkedések
megtételekor a szükséges mértékben gondoskodik a közúti jelzõtáblák ideiglenes kihelyeztetésérõl, valamint az
állandó jelleggel kihelyezett közúti jelzõtáblák leszerelés vagy letakarás útján történõ feloldásáról. A közút lezárása
vagy forgalmának korlátozása érdekében kihelyezett közúti jelzéseket az ok megszûnésekor el kell távolítani, az
állandó jelleggel ott lévõ közúti jelzõtáblák hatályát vissza kell állítani.

(3) Az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv a közlekedés biztonságát közvetlenül veszélyeztetõ
körülmények – különös tekintettel a közúti jelzõtábla vagy útburkolati jel hiányára, felismerhetõséget akadályozó
megrongálódására, ellentmondó jelzésekre, útrongálódásra –, vagy más rendellenességek miatt jogosult a közúti
forgalom rendjének ideiglenes megváltoztatására, a veszélyeztetett útszakasz vagy útkeresztezõdés lezárására. Errõl
soron kívül értesíteni kell a közút kezelõjét, felszólítva a veszélyeztetõ helyzet megszüntetésére.

(4) A rendõrség fontos közérdekbõl a közúti jármûvek közlekedése vagy várakozása céljára ideiglenes jelleggel igénybe
veheti az egyébként nem a közúti forgalom célját szolgáló közterületet, ha annak teherbírása megfelelõ, valamint
méret- és súlykorlátozás elrendelésével arra alkalmas.

21. Igazoltatás

25. § (1) Az igazoltatás során a rendõr elkéri az igazoltatott személyazonosító igazolványát vagy egyéb, a személyazonosságot
hitelt érdemlõen igazoló okmányát. Ha az okmány valódisága vagy az igazoltatott személyazonossága kétséges,
a rendõr ellenõrzõ kérdéseket tehet fel, felszólítja az igazoltatott személyt adatainak bemondására, a bemondott
adatokat az okmánnyal összehasonlítja. Az intézkedés során minden esetben ellenõrizni kell az igazoltatott személy és
a bemutatott okmány adatait a Schengeni Információs Rendszerben (SIS), a körözési információs rendszerben,
valamint – szükség szerint – a személyi adat- és lakcím nyilvántartásban vagy az okmány-nyilvántartásban.

(2) Az igazoltatás során meg kell állapítani az igazoltatott személyazonosságát, és – akinél ez a további intézkedéshez,
eljáráshoz szükséges, vagy egyéb körülmények ezt indokolják – az igazoltató lapon rögzíteni kell az igazoltatottnak
az Rtv. 29. § (8) bekezdése szerinti személyazonosító adatait, az igazolványának sorozatát és számát, valamint az
igazoltatás helyét, idejét és okát.

(3) Az Rtv. 24. § (4) bekezdésében meghatározott intézkedéskor a rendõr a szolgálat befejezését követõen haladéktalanul
írásos jelentést tesz, amely tartalmazza az igazoltatással érintett személynek az Rtv. 29. § (8) bekezdése szerinti
személyazonosító adatait.

(4) Az igazoltatást kérõ részére az igazoltatott személy adatait az igazoltatás helye szerint illetékes rendõrkapitányság
adhatja ki.
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22. Fokozott ellenõrzés

26. § (1) A fokozott ellenõrzés összehangolt és koncentrált rendõri szolgálati tevékenység, amelynek során a rendõrhatóság
illetékességi területét vagy annak egy részét lezárják, és az ott tartózkodókat igazoltatják.

(2) Fokozott ellenõrzés végrehajtását
a) az ország egész területén vagy több megye illetékességi területén az országos rendõrfõkapitány, a bûnügyi

fõigazgató, a rendészeti fõigazgató,
b) illetékességi területén a rendõrfõkapitány, a bûnügyi igazgató, a rendészeti igazgató, a Budapesti

Rendõr-fõkapitányság illetékességi területén a bûnügyi vagy a rendészeti helyettes, a rendõrkapitány vagy az
ügyeletvezetõ, a határrendészeti kirendeltség vezetõje, továbbá

c) a hatáskörük szerint ellátott speciális feladatok végrehajtása során a Repülõtéri Rendõr Igazgatóság igazgatója,
a Köztársasági Õrezred parancsnoka, a Készenléti Rendõrség parancsnoka vagy a Terrorelhárítási Központ
fõigazgatója

rendelheti el.
(3) A (2) bekezdésben meghatározottaknak megfelelõen az államhatár õrzése (a továbbiakban: határõrizet),

a határforgalom ellenõrzése és az államhatár rendjének fenntartása érdekében fokozott ellenõrzést rendelhet el
az országos rendõrfõkapitány, a rendészeti fõigazgató, a rendészeti igazgató, a rendõrkapitány, a határrendészeti
kirendeltség vezetõje és a Repülõtéri Rendõr Igazgatóság igazgatója.

(4) A tervezett fokozott ellenõrzést a jogosult vezetõ elõzetesen szükség szerint, az elrendeltet pedig a végrehajtását
követõen szolgálati elöljárójának jelenti.

23. Feltartóztatás

27. § (1) A feltartóztatás a rendõrnek az a tevékenysége, amelynek során azt a személyt, aki a személyazonosságának igazolását
megtagadja, továbbá azt, akitõl felvilágosítást kér, az intézkedés helyszínének elhagyásában korlátozza, vagy
a további intézkedés megtételéig a helyszín elhagyásában megakadályozza.

(2) A feltartóztatást meg kell szüntetni, ha az intézkedés célját elérte, és további intézkedésre nincs szükség.

24. Elfogás és elõállítás

28. § (1) A rendõr a szándékos bûncselekmény elkövetésén tetten ért személyt a tettenérés helye szerint illetékes, szükség
esetén a legközelebbi általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szervhez állítja elõ.

(2) Az Rtv. 33. § (1) bekezdés c) pontja alapján végrehajtott elfogásról az azt elrendelõ hatóságot, az Rtv. 33. § (1) bekezdés
d) pontja alapján végrehajtott elfogásról a személyi szabadság korlátozását (kényszergyógykezelést,
kényszergyógyítást vagy az elmeállapot megfigyelését) végrehajtó szervet haladéktalanul értesíteni kell.

(3) Az Rtv. 33. § (1) bekezdés f) pontja alapján végrehajtott elfogásról az idegenrendészeti hatóságot haladéktalanul
értesíteni kell. Az Rtv. 33. § (1) bekezdés c) vagy d) pontja alapján fogvatartott személy meghatározott bíróság, ügyész,
valamint nyomozó hatóság – ha az nem általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv – elé állításáról
az elõállítást végrehajtó általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv gondoskodik. Ha az elrendelõ
hatóság általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, akkor az elõállításról maga gondoskodik.

(4) Törvényben meghatározott feltételek alapján elrendelt elõállítást a végrehajtó szervnek az elrendelõ határozatban
megjelölt hatósághoz kell foganatosítania.

(5) Az igazolás megtagadása vagy a személyi adatok hitelességének hiánya miatt megkezdett elõállítás végrehajtását
mellõzni kell, ha az intézkedés alá vont személy az elõállítás közben megfelelõen igazolja magát, vagy
személyazonosságát a rendõr megállapította, és ellene bûncselekmény megalapozott gyanúja nem merült fel, kivéve,
ha vele szemben kényszerítõ eszköz alkalmazására került sor.

(6) Az elõállítás akkor is mellõzhetõ, ha az igazoltatott személy személyazonossága más, egyszerûbb módon tisztázható.
(7) A rendõr a megkezdett, de mellõzött elõállításról is jelentést készít.

29. § (1) A vizsgálat céljából elõállított személytõl a mintavétel szükség esetén – az Rtv. 44. § (1) bekezdés c) pontjában,
valamint a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 106. § (3) bekezdésének elsõ mondatában meghatározott
esetekben – kikényszeríthetõ. Ilyenkor a mintavételre rendõrorvost, ahol ez nem lehetséges, vagy késedelmet okoz,
ott az állami egészségügyi szolgálat orvosát kell igénybe venni.

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 109. szám 28619



(2) A szülõi felügyelet vagy gyámság alól magát engedély nélkül kivonó személy vagy a bentlakásos gyermekvédelmi
intézménybõl engedély nélkül távozó személy elõállításáról értesíteni kell a felügyelet gyakorlására jogosultat,
a hatáskörébe tartozó intézkedés megtételének felmerülése esetén a gyámhatóságot is. Az okok és körülmények
tisztázása után a fogvatartott személyt át kell adni a felügyelet gyakorlására jogosultnak.

30. § (1) Az Rtv. 33. § (2) bekezdés e) pontja alapján az elõállítás akkor foganatosítható, ha a pártfogolt a pártfogó felügyelettel
összefüggõ – törvényben meghatározott és az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv hatáskörébe
tartozó – magatartási szabályokat megszegte.

(2) A pártfogó felügyelet alatt álló személlyel szemben az elõírt szabályok megsértése miatt foganatosított rendõri
intézkedésrõl a hely, idõ és körülmények megjelölésével a felügyeletet elrendelõ bíróságot, a vádemelést elhalasztó
ügyészt és az illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal igazságügyi szolgálatát értesíteni kell.

(3) Az elõállítás a fogvatartott személy szabadon bocsátásáig vagy õrizetbe vételéig, illetve elõzetes letartóztatásáig,
de legfeljebb az Rtv. 33. § (3) bekezdésében meghatározott ideig tart.

31. § (1) Ha a fogvatartott személy elhelyezésére az elõállító egységben kerül sor, az elõállító egységben történõ elhelyezés
idõtartama nem haladhatja meg a 12, idegenrendészeti eljárásban történõ visszatartás elrendelése esetén a 24 órát.
Elõállító egységben – a harmadik országbeli állampolgárok által gyakorolt szülõi felügyeleti jog alatt álló és vele együtt 
elõállított eltartott gyermekkorú személy kivételével – gyermekkorú személy nem helyezhetõ el.

(2) A fogvatartott tényleges elhelyezése az elõállító egységen belül az elõállító helyiségben történik. 
(3) A rendõrkapitányság, a határrendészeti kirendeltség, valamint a rendõrõrs vezetõje köteles a fogvatartott személy

biztonságos elhelyezésére szolgáló elõállító egységet kijelölni. A Repülõtéri Rendõr Igazgatóság, a Nemzeti Nyomozó
Iroda és a megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányság esetében elõállító egység kijelölésére indokolt esetben a szerv
vezetõje jogosult.

(4) Az elõállító egységben történõ elhelyezés, õrzés végrehajtásának feltételeit a (3) bekezdésben meghatározott rendõri
szerv vezetõje biztosítja.

(5) Az elõállító egységben történõ elhelyezést megelõzõen a fogvatartott személynél lévõ tárgyakról az 1. mellékletben
meghatározott, letéti tárgyakról szóló, 3 példányos jegyzéket kell készíteni. A letétként kezelt fizetõeszközt
címletenként és – amennyiben sorszámmal rendelkezik – sorszám szerint, a többi letétként kezelt tárgyakat
megnevezésük, számuk és egyedi azonosítást lehetõvé tevõ jellemzõik feltüntetésével kell a jegyzékben feltüntetni.
A jegyzék eredeti példánya a letét õrzési helyén, a másolati példányok közül egy a fogvatartottnál, egy pedig az átíró
tömbben kerül elhelyezésre.

(6) A letétként kezelt tárgyak letételkori, valamint megfelelõ állapotban történõ megõrzésérõl az elõállító egységet
üzemeltetõ rendõrkapitányság, határrendészeti kirendeltség, rendõrõrs, illetve a (3) bekezdés szerint kijelölt elõállító
egység üzemeltetõje gondoskodik. Az elhelyezés megszüntetését követõen a fogvatartott személy részére a letéti
tárgyai átadásra kerülnek. A letéti tárgyak nem igazolt hiányának, megrongálódásának vagy megsemmisülésének
okát – jegyzõkönyv felvételét követõ – parancsnoki kivizsgálás keretében kell megállapítani.

(7) Elhelyezéskor a fogvatartottat nyilatkoztatni kell sérülésérõl, esetleges panaszáról. Betegség vagy sérülés esetén
orvosi ellátásban kell részesíteni, ruházatát támadás vagy önveszély okozására alkalmas tárgy elvétele céljából a
felügyeletet ellátó rendõrnek át kell vizsgálnia. A ruházat átvizsgálását a fogvatartottal ellentétes nemû személy nem
végezheti, valamint nem lehet jelen, kivéve, ha az átvizsgálás technikai eszközzel történik.

(8) A fogvatartás biztonsági követelményeire figyelemmel, valamint az esetleges önkárosítás megelõzése érdekében
az elõállító helyiségben a fogvatartott saját tulajdonú alsó- és felsõruházatát nadrágszíj nélkül, lábbelijét cipõfûzõ
nélkül tarthatja magánál.

(9) Gondoskodni kell az elõállító helyiségben elhelyezett, azonos ügyben fogvatartott személyek, a férfiak és nõk, a felnõtt 
korúak és a fiatalkorúak elkülönítésérõl, valamint rendkívüli õr felállításával biztosított õrzésérõl.

(10) Az elõállító egységben történõ elhelyezéssel egyidejûleg a fogvatartott elhelyezésérõl a 2. melléklet szerinti
nyomtatványt kell kitölteni, amely tartalmazza
a) a fogvatartott személy személyazonosító adatait,
b) az elhelyezés kezdõ és befejezõ idõpontját, nap, óra, perc megjelöléssel,
c) a felügyeletet ellátó nevét, rendfokozatát, valamint
d) az étkeztetésre vonatkozó adatokat.

(11) A személyi szabadság elvonása elsõ 5 óráját követõen az intézkedést foganatosító rendõri szervnek kell gondoskodni
a fogvatartott személy élelemmel történõ ellátásáról. A fogvatartott személy étkezése az elõállító helyiségben
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történik. Az étel kiosztását a felügyeletet ellátó rendkívüli õr végzi. Ha a rendkívüli õr nem rendelkezik az étel
kiosztásához szükséges egészségügyi dokumentációval, akkor az élelmiszer kicsomagolását nem végezheti.
A fogvatartott ilyen esetben elõrecsomagolt élelmiszerrel és az annak elfogyasztásához szükséges egyszerhasználatos 
evõeszközökkel látható el. A rendkívüli õri feladatokkal megbízott rendõr lõfegyverét ezen feladat ellátása alatt nem
viselheti.

25. Idegenrendészeti visszatartás

32. § Az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint jogosult az elõállítás idõtartamán túl a külföldi
visszatartására. Az elõállítást követõ visszatartás idõtartama legfeljebb 12 óra.

26. Elõvezetés

33. § (1) Elõvezetést jogszabályban erre felhatalmazott hatóságok határozata vagy végzése alapján lehet foganatosítani.
(2) Ha az elõvezetés elrendelésére jogosult hatóság az intézkedés alá vont személy útba indulásának ellenõrzését

rendelte el, a rendõr az elõvezetés végrehajtása érdekében csak az útba indulást ellenõrzi.

34. § (1) Az elõvezetési határozatot vagy végzést a rendõr elõzetes igazoltatás után ismerteti az elõvezetendõ személlyel, utána 
kézbesíti.

(2) A rendõr lehetõséget ad arra, hogy az elõvezetendõ személy az évszaknak megfelelõen felöltözzön, pénzét, élelmét,
fontos személyi használati tárgyait – a saját és mások testi épségét veszélyeztetõ eszközökön kívül – magához vegye,
a jelenlévõ hozzátartozóitól elbúcsúzzon.

(3) El kell állni az elõvezetéstõl, ha azt a pénzbüntetést, pénzbírságot helyettesítõ szabadságvesztés büntetés, elzárás
végrehajtása céljából rendelték el, és az elõvezetendõ hitelt érdemlõen igazolja a pénzbüntetés vagy pénzbírság
kifizetését. El kell állni az elõvezetéstõl akkor is, ha elõvezetés közben a kiszabott bírságot a postahivatalnál befizeti,
ebben az esetben azonban az elõvezetéssel kapcsolatban felmerült költségek megtérítését kezdeményezni kell.

(4) Ha a rendõrnek tudomására jut, hogy az elõvezetendõ személy a Magyar Honvédség tényleges katonai állományú
tagja vagy rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagja, az elõvezetést nem hajthatja végre, azonban errõl jelentést ír,
és az elõvezetendõ személy szolgálati elöljáróját az elõvezetés foganatosítása érdekében megkeresi.

(5) Ha az elõvezetés bármely okból nem hajtható végre, ezt a körülményt a rendõr haladéktalanul jelenti szolgálati
elöljárójának, aki errõl, valamint a végrehajtást akadályozó okról soron kívül tájékoztatja az elrendelõt.

27. Eljárás diplomáciai vagy nemzetközi jogon alapuló más mentességet élvezõ személyekkel 
vagy közjogi tisztséget betöltõ személlyel szemben

35. § (1) Ha a rendõr az igazoltatás során észleli, hogy az igazoltatott diplomáciai vagy nemzetközi jogon alapuló más
mentességet élvezõ, nem magyar állampolgárságú személy, vagy közjogi tisztséget betöltõ személy, akkor rögzíti a
tényállást, és a továbbiakban a mentességet élvezõ személlyel szemben a személyazonosság megállapításán túl
további intézkedést nem tesz.

(2) A diplomáciai vagy nemzetközi jogon alapuló más mentességet élvezõ, nem magyar állampolgárságú személy, illetve
a közjogi tisztséget betöltõ személy által elkövetett bûncselekmény, szabálysértés vagy közigazgatási hatósági
eljárásban elbírálandó közlekedési szabályszegés gyanúja esetén a rendõr nem végezhet olyan eljárási
cselekményeket, amelyek a mentességet élvezõ személy ellen közvetlenül irányulnak. A rendõr ilyen esetben
foganatosítja a szükséges helyszíni intézkedést, feljelentést tesz, és végzi a szükséges büntetõ, szabálysértési vagy
közigazgatási eljárási cselekményeket.

(3) A diplomáciai vagy nemzetközi jogon alapuló más mentességet élvezõ, nem magyar állampolgárságú személlyel
szembeni (1)–(2) bekezdés szerinti intézkedésrõl soron kívül értesíteni kell a Külügyminisztérium ügyeletét.

(4) A diplomáciai vagy nemzetközi jogon alapuló más mentességet élvezõ, nem magyar állampolgárságú személyek által
kezdeményezett rendõrségi eljárások során a döntés elõtt be kell szerezni a Külügyminisztérium állásfoglalását is.
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28. Eljárás a Magyar Honvédség tényleges katonai állományú tagjával és a fegyveres szervek 
hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó 
hivatásos állományú személlyel szemben

36. § (1) A Magyar Honvédség tényleges katonai állományú tagjával, illetve a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó hivatásos állományú személlyel szemben a rendõr a testület és
a rendfokozat tekintélyének megóvásával intézkedik.

(2) A Magyar Honvédség tényleges katonai állományú tagját a legközelebbi helyõrség-parancsnokságra, helyõrség
komendánshoz kell elõállítani. Ha az távolabb van, mint a legközelebbi általános rendõrségi feladatok ellátására
létrehozott szerv, az elõállítást az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szervhez kell foganatosítani, és
errõl értesíteni kell a helyõrség ügyeletes parancsnokát vagy a komendánst.

(3) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó hivatásos
állományú személyt az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szervhez kell elõállítani. Errõl az illetékes
szerv parancsnokát, munkaidõn kívül az ügyeletes tisztet értesíteni kell.

(4) A Magyar Honvédség tényleges katonai állományú tagját is az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott
szervhez kell elõállítani, ha az arra okot adó cselekményét polgári személlyel közösen követte el.

(5) Ha az elõállítandó személy lõfegyvert tart magánál, a biztonsági intézkedések megtétele mellett fel kell szólítani
lõfegyvere feltalálási helyének közlésére és le kell fegyverezni.

29. Rendõri közremûködés végrehajtási eljárásban

37. § (1) Az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv az állami és a helyi önkormányzati szervek által
foganatosított végrehajtási eljárásban részt vevõ személyek biztonsága megóvásához segítséget nyújt, valamint
a végrehajtási eljárásban alkalmazható helyszíni kényszercselekményeknek való ellenszegülést megszünteti, továbbá
– ha a végrehajtási kényszercselekményre feljogosított az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv
közremûködését kéri – végrehajtja a bíróság intézkedésében meghatározott adós személye elleni kényszercselekményt.

(2) A rendõrt az erre irányuló kérelem alapján az illetékes rendõrkapitányság vezetõje rendeli ki, sürgõs esetben
a végrehajtási cselekményt foganatosító szóbeli kérésére is. A rendõr a végrehajtás helyszínén a közremûködést kérõ
intézkedése alapján mûködik közre. Sürgõs kirendelés esetén a rendõrkapitányság vezetõje legalább kétfõs járõrt
vezényel ki, amelynek vezetõjét a parancsnoki állományból jelöli ki.

(3) A rendõr végrehajtási cselekményeket nem végezhet, a végrehajtót kizárólagosan megilletõ kényszercselekményt
nem foganatosíthat, rakodási, szállítási munkában nem vehet részt. A rendõr az Rtv.-ben megállapított kényszerítõ
eszközök megfelelõ alkalmazása mellett gondoskodik arról, hogy az illetéktelen személyeket távol tartsa a végrehajtás
helyszínétõl.

(4) A rendõr szolgálati elöljárója köteles gondoskodni erõsítésrõl, ha a feladat teljesítése nehézségekbe ütközik.

III. FEJEZET
A KÉNYSZERÍTÕ ESZKÖZÖK

30. Általános szabályok

38. § (1) A kényszerítõ eszközt a helyszínen alkalmazó rendõr, valamint a csapaterõt, útzár alkalmazását, továbbá
a tömegoszlatást elrendelõ parancsnok a helyszíni intézkedések után köteles írásos jelentést készíteni. Ha a
kényszerítõ eszköz alkalmazását személyi szabadságot korlátozó intézkedés követi, a kényszerítõ eszközt a helyszínen
alkalmazó rendõrnek a jelentést a személyi szabadságot korlátozó intézkedésrõl szóló írásos jelentésben kell
megtennie.

(2) A kényszerítõ eszköz alkalmazásáról készített jelentés tartalmazza:
a) hol, mikor, kivel szemben, mennyi ideig, milyen kényszerítõ eszköz alkalmazására került sor, és ennek mi volt

az indoka,
b) a jogellenes magatartás abbahagyására történt-e felszólítás, ha nem, ennek mi volt az oka,
c) a kényszerítõ eszköz alkalmazására történt-e elõzetes figyelmeztetés, ha nem, ennek mi volt az oka,
d) keletkezett-e sérülés, és milyen fokú, valamint keletkezett-e anyagi kár,
e) mi történt a sérülttel, ellátására történt-e intézkedés, ha nem, ennek mi volt az oka,
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f) a támadásra használt eszköz leírását, ha támadás miatt történt a kényszerítõ eszköz alkalmazása,
g) a tanúk természetes személyazonosító adatait és lakcímét, valamint
h) az alkalmazást lehetõvé tevõ valamennyi jogszabályhelyre történõ hivatkozást.

(3) A kísérés során alkalmazott bilincs alkalmazásának kivételével a kényszerítõ eszköz alkalmazását követõen a rendõr
szolgálati elöljárója haladéktalanul köteles kivizsgálni az alkalmazással összefüggõ követelmények teljesülését.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott vizsgálat során a szolgálati elöljáró:
a) kényszerítõ eszköz alkalmazásával okozott sérülés esetén meghallgatja azt, akivel szemben a kényszerítõ eszközt

alkalmazták, valamint azt, aki az eseménynél jelen volt, és meghallgatása a tényállás tisztázását elõsegítheti,
feltéve, hogy a meghallgatandó személy a meghallgatásához hozzájárult,

b) ha a rendõr jelentésében ellentmondásokat észlelt, tisztázza azokat,
c) ha az intézkedés alá vont, valamint az eseménynél jelen levõ személy a meghallgatását vagy a válaszadást

megtagadja, a szolgálati elöljáró a rendelkezésére álló adatok alapján vizsgálja ki a kényszerítõ eszköz
alkalmazásának jogszerûségét.

(5) A szolgálati elöljáró a megállapításait írásban rögzíti, amelyben állást foglal a szakszerûség, szükségesség, jogszerûség, 
arányosság követelményének megtartásáról. Ha megállapítása szerint a kényszerítõ eszközök alkalmazására
jogszabálysértõ módon került sor, – ha annak jogszabályi feltételei fennállnak – az intézkedõ rendõr ellen kártérítési,
fegyelmi vagy kártérítési, fegyelmi és büntetõeljárást kezdeményez.

39. § (1) Az Rtv. szerinti kényszerítõ eszköz csak akkor alkalmazható, ha az intézkedés alá vont magatartása, ellenszegülésének
mértéke annak Rtv. szerinti alkalmazását indokolja. A nagyobb korlátozással, sérüléssel vagy károkozással járó
kényszerítõ eszköz akkor alkalmazható, ha a kisebb korlátozással, sérüléssel vagy károkozással járó kényszerítõ eszköz
alkalmazása nem vezetett eredményre vagy sikere eleve kilátástalan.

(2) Az intézkedés alá vont személy magatartása szempontjából a rendõr az alábbiak szerint tesz különbséget:
a) passzív ellenszegülést tanúsító személy, aki a rendõri intézkedés során a számára jogszerûen adott rendõri

utasításokat nem hajtja végre, de tevõleges ellenszegülést nem mutat,
b) aktív ellenszegülést tanúsító személy, aki nem veti magát alá a jogszerû rendõri intézkedésnek, magatartásával

fizikai erõkifejtés útján is igyekszik azt megakadályozni,
c) támadó magatartást tanúsító személy, aki az intézkedõ rendõrre, valamint a támogatására vagy védelmére kelt

személyre rátámad.
(3) A kényszerítõ eszköz alkalmazását jól hallható, közérthetõ és határozott módon a következõ sorrendben meg kell

elõznie:
a) a jogellenes magatartás abbahagyására való felszólításnak, „a törvény nevében” szavak elõrebocsátásával,

valamint
b) a figyelmeztetésnek, hogy kényszerítõ eszköz alkalmazása következik.

31. Testi kényszer

40. § (1) A megfogás, a leszorítás, az elvezetés vagy más, a rendõr által fizikai erõkifejtéssel alkalmazott, valamely cselekvésre
vagy cselekvés abbahagyására irányuló kényszerítés (a továbbiakban: testi kényszer) akkor alkalmazható, ha a rendõri
erõfölény vagy az intézkedés alá vont személy állapota, magatartása folytán a rendõri intézkedés eredményessége
ezzel biztosítható.

(2) A testi kényszer alkalmazása során a rendõr önvédelmi fogásokat is használhat. A rendõr a támadás céljára szolgáló
eszköz használatának megakadályozása, továbbá a támadás elhárítása érdekében az ehhez szükséges erejû és
irányultságú ütést vagy rúgást alkalmazhat.

(3) Nem minõsül testi kényszernek, amikor a rendõr – jogszerû intézkedése során, a biztonságos intézkedés végrehajtása
érdekében – a felé kartávolságon belülre lépõ, valamint a mozgásának folyamatosságát akadályozó személyt csupán
nyújtott kezével, minimális erõkifejtéssel magától távol tartja.

32. Bilincs alkalmazása

41. § (1) Bilincs alkalmazása, az Rtv. 48. §-ában meghatározott esetekben különösen azzal szemben indokolt
a) aki erõszakos, garázda magatartást tanúsít, és ennek abbahagyására testi kényszerrel nem késztethetõ,
b) aki az intézkedõ rendõrt, annak segítõjét, valamint az intézkedésben közremûködõt megtámadja,
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c) akinek az elfogására bûncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt került sor, és szökése bilincs
alkalmazása nélkül nem akadályozható meg,

d) akinek a jogszerû intézkedéssel szembeni ellenszegülése testi kényszerrel nem törhetõ meg,
e) aki önkárosító magatartást tanúsít vagy ilyen magatartás tanúsításával fenyeget,
f) akinek fogvatartása során kísérését rendelték el, és a kísért személy veszélyessége azt indokolja, vagy
g) akit egyedül intézkedõ rendõr állít elõ.

(2) A szolgálati elöljáró a fogva tartott személy bilincselését a kísérés, az elõállító egységen vagy a fogdán kívüli õrzés
idejére is elrendelheti, ha szökése bilincs alkalmazása nélkül nem akadályozható meg.

(3) Bilincselést az erre a célra rendszeresített eszközzel kell végrehajtani. Ennek hiányában vagy ezek meghibásodása,
megrongálódása esetén más, ilyen célra megfelelõ eszköz is alkalmazható, de tilos vékony fém- vagy mûanyag huzalt,
a jellegénél fogva sérülést okozó eszközt alkalmazni.

(4) A bilincselés módjai:
a) két vagy több ember kezének egymáshoz bilincselése,
b) kezek elõre vagy hátra bilincselése,
c) indokolt esetben lábak egymáshoz bilincselése,
d) indokolt esetben tárgyhoz bilincselés.

(5) Tilos a tárgyhoz bilincselést jármûben történõ szállítás közben alkalmazni. Tilos a bilincs olyan módon való használata,
amely indokolatlanul fájdalmat, sérülést okoz vagy jellegénél fogva megalázó.

(6) A bilincselés módját az intézkedõ rendõr az adott körülmények között a legcélirányosabban választja meg azzal, hogy
a) a kezek hátra bilincselése akkor célszerû, ha

aa) a bilincs alkalmazására testi kényszer útján kerül sor, vagy alapos okkal tartani lehet rendõr elleni
támadástól, valamint szökéstõl,

ab) az érintett személy szállítása, átkísérése nem az arra a célra kialakított jármûben történik,
ac) az érintett személyt a rendõr egyedül állítja elõ,
kivéve, ha az intézkedésben érintett kezei az erre a célra kialakított övhöz vannak bilincselve;

b) lábbilincselés, valamint kéz és láb bilincselés együttes alkalmazása akkor indokolt, ha arról, akivel szemben
alkalmazzák, feltételezhetõ, hogy önmagában vagy másban kézbilincs alkalmazása esetén is kárt tud okozni, vagy
a bûncselekmény jellege azt indokolja;

c) tárgyhoz bilincselésnek – az (5) bekezdésben meghatározott korlátozás mellett – akkor van helye, ha a személy
önkárosításának, támadásának vagy szökésének megakadályozása, ellenszegülésének megtörése, vagy az
intézkedés eredményes befejezése más módon nem biztosítható.

(7) A rendõr az intézkedés alá vont személyt fekvõ helyzetben, falnak vagy más tárgynak nyomva megbilincselheti,
ha azt a személy aktív ellenszegülése, támadása, erõszakos magatartása vagy ezek kialakulásának megelõzése
szükségessé teszi.

(8) Intézkedése során a rendõr saját magához mást nem bilincselhet.
(9) A bilincset a rendõr szolgálaton kívül nem tarthatja magánál.

33. Vegyi eszköz, elektromos sokkoló eszköz, rendõrbot, kardlap, valamint más eszköz alkalmazása

42. § (1) A rendõr vegyi eszközt, elektromos sokkoló eszközt, rendõrbotot, kardlapot, valamint más eszközt saját
elhatározásából vagy szolgálati elöljárója parancsára használhat.

(2) A rendõrbottal egy tekintet alá esik minden más alkalmi eszköz, amelynek hatása – a rendõrbot hiánya esetén –
a rendszeresített rendõrbotéval azonos.

(3) A rendõr az (1) bekezdésben meghatározott rendszeresített eszközt szolgálaton kívül nem tarthatja magánál.
(4) A rendõr az intézkedés megkezdésekor a vegyi eszközt, elektromos sokkoló eszközt készenlétbe helyezi,

a rendõrbotot, a kardot kézbefogja, és felkészül a támadás elhárítására, az ellenszegülés megtörésére.
(5) Az elektromos sokkoló eszköz használata elsõsorban a végtagokra irányulhat.
(6) A rendõrbot vagy a vele egy tekintet alá esõ bármely más eszköz alkalmazásakor az ütés lehetõleg a támadó végtagot

érje, kerülni kell, hogy az ütés súlyos sérülést okozzon.
(7) Az (1) bekezdésben meghatározott kényszerítõ eszközöket nem szabad a támadás, ellenszegülés megszûnése,

megtörése után alkalmazni.
(8) A csapaterõ alkalmazásával egyidejûleg, valamint tömegoszlatás során a tömeg oszlatására vagy zárt térben kialakult

ellenállási góc felszámolására vegyi eszköz alkalmazható.
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34. Szolgálati kutya alkalmazása

43. § (1) A rendõr csak az adott feladatra kiképzett, egészséges, ápolt és jó erõnlétû kutyával láthat el szolgálatot.
(2) A rendõr a szolgálati kutyát nyilvános helyre feladata ellátása céljából viheti be.

35. Útzár

44. § (1) Közúton vagy közforgalom számára megnyitott egyéb úton útzár – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel –
ellenõrzõ-átengedõ pont mûködtetésével telepíthetõ.

(2) Az (1) bekezdés szerint telepített útzárat – a forgalomkorlátozáshoz szükséges jelzéseken túl – megkülönböztetõ
fényjelzést mûködtetõ jármû vagy villogó sárga fényt adó berendezés elhelyezésével is meg kell jelölni.

(3) Az út szolgálati jármûvel történõ eltorlaszolása sürgõs esetben, az útzár telepítésének elrendelésére jogosult
engedélyével hajtható végre. Ebben az esetben a szolgálati jármû megkülönböztetõ fényjelzését folyamatosan
mûködtetni kell.

(4) Ha az útzár telepítése határátkelõhelyen történik, az illetékes vámszervet is tájékoztatni kell.
(5) Az útzár alkalmazását

a) az országos rendõrfõkapitány, a rendészeti vagy a bûnügyi fõigazgató, a Köztársasági Õrezred vagy a
Terrorelhárítási Központ által védett létesítmények vagy biztosított rendezvények, továbbá a Köztársasági
Õrezred vagy a Terrorelhárítási Központ által védett személyek programhelyszíneinek vonatkozásában a
Köztársasági Õrezred parancsnoka vagy a Terrorelhárítási Központ fõigazgatója, hatásköre szerint ellátott
speciális feladatok végrehajtása során a Terrorelhárítási Központ fõigazgatója vagy a Készenléti Rendõrség
parancsnoka, valamint a Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatója, továbbá

b) illetékességi területén – az autópálya és az autóút kivételével – a megyei (fõvárosi) rendõrfõkapitány, a rendészeti
vagy a bûnügyi igazgató, a fõváros esetében a rendészeti vagy a bûnügyi helyettes, a rendõrkapitány vagy a
határrendészeti kirendeltség vezetõje

rendeli el.
(6) Az útzár autópályán, autóúton történõ alkalmazását az országos rendõrfõkapitány, az ORFK rendészeti fõigazgatója

vagy bûnügyi fõigazgatója, valamint a hatásköre szerint ellátott speciális feladatok végrehajtása során a
Terrorelhárítási Központ fõigazgatója rendeli el.

(7) Ha az útzár telepítésének elrendelésére jogosult szolgálati elöljáró döntésének meghozatala indokolatlan
késedelemmel járna, az útzár telepítésének engedélyezésére az illetékes ügyelet vezetõje is jogosult.

36. Megállásra kényszerítés

45. § Az Rtv. 51. § (3) bekezdésében meghatározott megállásra kényszerítéshez a rendõr szolgálati jármûvet, továbbá
gépjármû elfogó hálót is felhasználhat. Ennek során a szolgálati jármûben keletkezett kárért – ha az erre vonatkozó
vizsgálat a kényszerítõ eszközök alkalmazásával kapcsolatos szabályok megsértése miatt más következtetésre nem
jut – a rendõrt kártérítési felelõsség nem terheli.

37. Lõfegyverhasználat

46. § (1) A lõfegyverhasználati jog gyakorlása független attól, hogy a rendõr egyenruhát vagy polgári öltözetet visel,
szolgálatban vagy azon kívül van, és rendelkezik-e szolgálati lõfegyverrel.

(2) A rendõr a lõfegyverhasználat során elsõsorban a rendõrségnél rendszeresített lõfegyvert használja. Az Rtv. 53. §
(2) bekezdése alapján fegyverként használható más dolog lehet a nem rendszeresített lõfegyver és minden olyan
eszköz, amely a rendõr feladatának teljesítését elõsegíti.

(3) A fegyverhasználatot megelõzõ figyelmeztetést érthetõen, határozottan „A törvény nevében fegyvert használok!”
szavakkal kell megtenni.

(4) Szolgálati elöljárója parancsára a rendõr köteles a lõfegyverét használni. A lõfegyver parancsra történõ használatának
jogszerûségéért a parancsot kiadó szolgálati elöljáró a felelõs. E parancs végrehajtása csak akkor tagadható meg,
ha a rendõr tudja, hogy a lõfegyver használatával bûncselekményt követne el.

(5) Csapaterõ zárt alakzatban történõ alkalmazása esetén a rendõr saját elhatározásából is használhatja lõfegyverét,
ha a zárt alakzattól elszakadt, vagy alakzaton kívüli feladat ellátására kap utasítást.
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47. § (1) A lõfegyverhasználat során a lövést lehetõleg végtagra kell irányítani.
(2) Az Rtv. 55. §-ában meghatározottakon túl nincs helye a lõfegyverhasználatnak, ha a lõfegyverhasználat az

államhatáron átlövést idézne elõ, valamint a határúton közlekedõ személlyel szemben, kivéve, ha fegyveresen vagy
felfegyverkezve elkövetett támadást, vagy fegyveres ellenállást kell leküzdeni.

(3) Ha a törvény csak a közvetlen fenyegetés vagy támadás elhárítása céljából teszi lehetõvé a fegyverhasználatot és
a közvetlen fenyegetés vagy támadás bármely oknál fogva megszûnt, a lõfegyverhasználati jogosultság is azonnal
megszûnik. A lõfegyverhasználat további alkalmazásának helye nincs, ha az a célját elérte.

48. § (1) A figyelmeztetõ lövést általában függõleges irányba, a légtérbe kell leadni. Ha ez nem biztonságos, a lövés irányát úgy
kell megválasztani – számolva a becsapódást esetlegesen követõ gurulattal is –, hogy a lövedék életet, testi épséget ne 
veszélyeztessen, és lehetõleg ne okozzon anyagi kárt.

(2) Ha a támadás közvetett – a támadó ahhoz tárgyat vagy állatot alkalmaz –, akkor a rendõr elsõsorban tárgyra, állatra ad
le lövést. A rendõr az õt vagy segítõjét jármûvel elütni szándékozó támadó jármûvének kerekeire, az emberre uszított
kutya támadása esetén az állatra leadott lövéssel hárítja el a veszélyt.

(3) Mások személyét, vagyonát közvetlenül veszélyeztetõ megvadult állatra a rendõr akkor lõhet, ha a veszélyhelyzet
elhárítására az adott körülmények között más lehetõség nincs. Szolgálati feladata teljesítésének érdekében a rendõr
a testi épségét közvetlenül veszélyeztetõ állatot lelõheti.

(4) A tárgyra, állatra irányuló lövésnek feltétele, hogy az ember életét, testi épségét ne veszélyeztesse.

49. § (1) A lõfegyverhasználat során sérültet elsõsegélyben kell részesíteni, gondoskodni kell orvosi ellátásáról, a közvetlen
hozzátartozója értesítésérõl.

(2) A lõfegyverhasználatot, valamint a halaszthatatlan segítségnyújtást követõen a rendõr közvetlen szolgálati
elöljárójának haladéktalanul jelenti, és annak megérkezéséig a helyszínt biztosítja. A szolgálati elöljáró intézkedik a
helyszíni szemle lefolytatására, függetlenül attól, hogy történt-e személyi sérülés vagy keletkezett-e kár. A szolgálati
elöljáró a lõfegyverhasználatról jelentést tesz a szolgálati út betartásával.

(3) A lõfegyvert használó rendõr szolgálati helye szerinti rendõri szerv vezetõje három munkanapon belül köteles
kivizsgálni a lõfegyverhasználat és lõfegyverhasználatnak nem minõsülõ lövés jogszerûségét, szakszerûségét.

(4) Ha a lõfegyverhasználatra fogvatartottal szemben került sor, errõl a fogvatartásért felelõs haladéktalanul értesíti a
lõfegyvert használó rendõr szolgálati helye szerinti rendõri szerv székhelye szerint illetékes megyei (fõvárosi)
fõügyészség büntetés-végrehajtási felügyeleti ügyészét, valamint a fogvatartottal szemben eljáró szerv vezetõjét.
A lõfegyverhasználattal összefüggésben lefolytatott vizsgálatot lezáró jelentést az iratokkal együtt meg kell küldeni
az ügyésznek.

50. § (1) A vizsgálat során jelentést kell íratni a lõfegyvert használó rendõrrel, a lõfegyver használatára utasítást adó szolgálati
elöljáróval és azzal a rendõrrel, akinek hitelt érdemlõ tudomása van az eseményrõl. Nem vehet részt a vizsgálatban,
akinek jelentésírási kötelezettsége van. Ha a lõfegyvert használó rendõr szolgálati helye szerinti rendõri szerv
vezetõjével szemben jelentésírási kötelezettség vagy egyéb kizáró ok áll fenn, a vizsgálatot a felettes rendõri szerv
vezetõje folytatja le.

(2) A lõfegyvert használó rendõr jelentése a következõket tartalmazza:
a) mikor, hol, kivel szemben, milyen fegyvert használt, hány lövést adott le, a leadott lövést hová irányította,

a fegyver típusát, gyári számát,
b) a lõfegyverhasználat okát,
c) a megelõzõ intézkedéseket,
d) milyen sérülés történt, sor került-e elsõsegélynyújtásra, orvosi ellátásra, hol tartózkodik a sérült,
e) milyen kárt okozott a lövés, ki a károsult, a rendõr, valamint a károsult mit tett a kár enyhítésére,
f) a helyszínre, a tanúkra, a bûnjelekre és az egyéb körülményekre vonatkozó adatokat,
g) a fegyverhasználatra feljogosító törvényhelyre történõ hivatkozást.

(3) A vizsgálat során a helyszíni szemle és a rendõri jelentések adatait is figyelembe véve, a meghallgatáson történõ
megjelenésre való felkérés után meg kell hallgatni az érdekelteket, különösen az intézkedés által érintettet, a sérültet
és azt, akinek a lõfegyverhasználat kárt okozott.

28626 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 109. szám



(4) A vizsgálatot lezáró jelentés tartalmazza
a) a lõfegyverhasználat jogszerûsége minõsítésére vonatkozó megállapítást,
b) a lõfegyverhasználat jogellenessége megállapítása esetén a felelõsségre vonási eljárás megindítására vonatkozó

döntést,
c) a sérüléseket, valamint
d) az okozott kárt.

(5) Ha a lõfegyverhasználattal kapcsolatban a lõfegyvert használó rendõr szolgálati helye szerinti rendõri szerv vagy
az (1) bekezdésben meghatározott felettes rendõri szerv vezetõje bûncselekmény megalapozott gyanúját állapítja
meg, feljelentést tesz az illetékes ügyészi szervnél, fegyelmi vétség gyanúja esetén intézkedik a fegyelmi eljárás
lefolytatására.

(6) A tárgyra vagy állatra irányuló, valamint a figyelmeztetõ és a nem szándékosan létrejött lövést a rendõr lehetõleg
azonnal, szóban jelenti szolgálati elöljárójának, majd írásos jelentést készít, amely tartalmazza:
a) mikor, hol, milyen célból, hány lövést adott le,
b) a lövést kiváltó körülményeket, figyelmeztetõ lövésnél az alkalmazott megelõzõ intézkedéseket, vagy azok

mellõzésének okait,
c) a lövés irányát és következményét,
d) ha a lövés sérülést vagy kárt okozott, annak leírását,
e) a lövést követõen tett intézkedéseit, valamint
f) a helyszínre, a tanúkra, és az egyéb körülményekre vonatkozó adatokat.

(7) Ha a (6) bekezdés szerinti lövés sérülést vagy kárt okozott, a lõfegyverhasználatra vonatkozó rendelkezések szerint kell
a vizsgálatot lefolytatni.

38. Csapaterõ alkalmazása

51. § (1) A csapaterõ alkalmazása esetén a rendõrség a személyi állomány összevonása és kötelékbe szervezése, ennek
egyszemélyi parancsnoki vezetés alá helyezése, továbbá sajátos taktikai szabályok alkalmazása útján biztosítja a
feladat végrehajtását.

(2) Az Rtv. 58. § (1) bekezdés a) pontjában rögzített cselekmény elkövetése esetén a csapaterõ alkalmazását az országos
rendõrfõkapitány rendelheti el.

(3) A csapaterõ alkalmazásának elrendelésére illetékességi területén az Rtv. 58. § (1) bekezdés b)–j) pontjában
meghatározott esetekben a rendõrkapitány, a rendõrfõkapitány és az országos rendõrfõkapitány vagy helyetteseik
jogosultak. A csapaterõt az erre a célra létrehozott törzs, valamint az alárendelt alegységek, szolgálati csoportok,
csoportosítások élén álló parancsnokok útján az elrendelõ vagy az általa intézkedésben kijelölt parancsnok
(a továbbiakban: parancsnok) vezeti. Az alkalmazás tervét a parancsnok készíti elõ, és annak szolgálati elöljárója
hagyja jóvá.

(4) A rendõri intézkedések és a kényszerítõ eszközök tekintetében – jogszabályban meghatározott kivételtõl eltekintve –
a csapaterõt a rendõrre vonatkozó jogok illetik meg, és kötelezettségek terhelik.

(5) A csapaterõ alkalmazása során a testi épséghez, a személyes szabadsághoz, a magánlakás, a magántitok és a levéltitok
sérthetetlenségéhez, a személyes adatokhoz, valamint a tulajdonhoz fûzõdõ jogok törvényben foglaltak szerinti
korlátozását, ennek érdekében alkalmazható rendszabályokat az elrendelõ vezetõ külön intézkedésben határozza
meg. A csapaterõ alkalmazásáról tájékoztatást kell adni a tömegtájékoztatási eszközök útján is. Ettõl eltérni csak abban 
az esetben lehet, amikor a tájékoztatás a rendõri intézkedések eredményességét veszélyeztetné. A tájékoztatásról
a csapaterõ alkalmazását elrendelõ vezetõ gondoskodik.

(6) A gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó, valamint más jelentõs rendezvény helyszínén csapaterõnek
a biztosításban való részvétele esetén azt a területet, ahová a belépõk fokozott ellenõrzése kötelezõ, a rendõri szerv
vezetõje határozza meg. A fokozott ellenõrzés egyes feladatainak ellátására a rendezõt, a szervezõt a rendõri szerv
vezetõje hivatalosan felkérheti, akit – ha ezt vállalja – a végrehajtás módjára fel kell készíteni.

(7) A szervezõnek a rend fenntartása érdekében hozott intézkedései közül rendõri közremûködés csak azokhoz
biztosítható, amelyekre a rendõrséget jogszabály egyébként is feljogosítja vagy kötelezi.
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39. Tömegoszlatás

52. § (1) A tömegoszlatás a jogellenesen összegyûlt, valamint jogszerûen összegyûlt, de jogellenes magatartást tanúsító
tömegnek a helyszín elhagyására, fizikai egységének megbontására irányuló – a tömeg egészére vagy annak jelentõs
részére kiható – rendõri intézkedések összessége.

(2) Ha a gyülekezési jogról szóló törvény a tömeg feloszlatását a rendõrség számára kötelezõvé teszi, vagy a tömeg
jogellenes magatartást tanúsít, a csapaterõ kirendelésére jogosult rendõri vezetõ intézkedik a tömegoszlatásra.

(3) Tömegoszlatás elrendelésére – jogszabályban meghatározott feltételek megléte esetén – a gyülekezési jogról szóló
törvény hatálya alá tartozó olyan rendezvényeken, ahol a rendõrség a rend biztosításában közremûködik, a biztosítás
parancsnoka jogosult.

(4) A feloszlatásra irányuló rendõri felszólítást hangosító eszköz alkalmazásával kétszer meg kell ismételni. Az ezeket
követõ utolsó felszólítás során a kényszerítõ eszközök alkalmazását kilátásba kell helyezni.

(5) Az elsõ és második felszólításban közölni kell a feloszlatás okát, ha jogsértés is megvalósul, a megvalósított jogsértés
megjelölését, a helyszínrõl való eltávozás irányát. Az ezeket követõ utolsó felszólításban közölni kell a feloszlatás
tényét, a helyszínrõl való eltávozás irányát és a „törvény nevében” szavak elõrebocsátásával a kényszerítõ eszközök
használatának kilátásba helyezését. Ha a rendõri csapaterõt a tömeg részérõl közvetlen támadás éri, a rendõri
intézkedést haladéktalanul meg kell kezdeni, amellyel egyidejûleg az elsõ, majd ezt követõen a többi elõírt felszólítást
is meg kell tenni.

(6) Tömeggel szemben a csapaterõ a következõ kényszerítõ eszközöket alkalmazhatja:
a) passzív ellenszegülés esetén testi kényszert és elvezetõ fogás alkalmazása érdekében rendõrbotot,
b) aktív ellenszegülés vagy támadó magatartás, valamint passzív ellenszegülést tanúsító felfegyverkezett tömeg

esetén rendõrbotot, ingerlõgázt, elektromos sokkoló eszközt, bilincset, pórázon vezetett szolgálati kutyát,
vízágyút, pirotechnikai eszközt, lóháton vagy jármûkötelékben végzett kényszeroszlatást, valamint – a 42. §
(8) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint – vegyi eszközt, valamint

c) a rendbontók kiemelésére, elfogására elfogó hálót.
(7) Tömeggel szembeni intézkedés során a rendõr a védõpajzsot vagy a rendõrbotot maga elõtt tartva, vagy pajzs nélkül

mozgó sorfallal a tömeget az adott helyrõl kiszoríthatja.
(8) A kényszerítõ eszközök, így különösen a vízágyú, az ingerlõgáz, valamint a lóháton vagy jármûkötelékben végzett

kényszeroszlatás alkalmazására minden esetben a rendõri mûveletet irányító parancsnok parancsára kerülhet sor,
amelyben egyúttal az alkalmazás módját is meghatározza. A rendõri mûveletet irányító parancsnok parancsára
a vízágyú vízsugara színezõ festékanyaggal, ingerlõ gázzal keverhetõ.

(9) Tömegoszlatásra tilos gumilövedéket és kardlapot alkalmazni.

IV. FEJEZET
A RENDÕRSÉG SAJÁTOS FELADATAI

40. Személyvédelmi feladatok

53. § (1) A személyvédelem során a Terrorelhárítási Központ vagy a Köztársasági Õrezred sajátos védelmi eszközökkel és
módszerekkel gondoskodik a Magyar Köztársaság érdekei szempontjából – a védett személyek és a kijelölt
létesítmények védelmérõl szóló kormányrendeletben meghatározott – különösen fontos személyek (a továbbiakban:
védett személyek) életének, testi épségének biztonságáról.

(2) A személyvédelmi feladatokat a Terrorelhárítási Központ vagy a Köztársasági Õrezred más szervekkel együttmûködve
végzi, melynek során gondoskodik a védett személyek ellen irányuló erõszakos cselekmények felderítésérõl,
megelõzésérõl, megszakításáról. A személyvédelmi feladatok ellátásában közremûködõ rendõri és más szervek
tevékenységét
a) a Terrorelhárítási Központ hatáskörébe tartozó feladatok ellátása során, vagy külön megállapodás alapján

a Terrorelhárítási Központ,
b) a Köztársasági Õrezred hatáskörébe tartozó feladatok ellátása során, vagy külön megállapodás alapján

a Köztársasági Õrezred
koordinálja.
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(3) A biztonság érdekében a Terrorelhárítási Központ vagy a Köztársasági Õrezred jogosult a védett személy lakó-,
tartózkodási vagy munkahelyén, az általa látogatott helyeken, és azok közvetlen környezetében az adott területre
egyébként érvényes közlekedési, tartózkodási szabályokat szigorítani, ideiglenesen személyi és technikai ellenõrzési
rendszabályokat bevezetni.

41. Létesítményvédelmi feladatok

54. § (1) A rendõrség végzi az ipari vagy természeti katasztrófa által veszélyeztetett területek kiürítésének biztosítását,
a jogszabály által meghatározott épületek, létesítmények õrzését és védelmét.

(2) Az õrzésre kijelölt létesítmények védelmének módját
a) illetékességi területén a rendõrfõkapitány,
b) a Köztársasági Õrezred hatáskörébe tartozó feladat esetén a Köztársasági Õrezred parancsnoka,
c) a Terrorelhárítási Központ hatáskörébe tartozó feladat esetén a Terrorelhárítási Központ fõigazgatója
határozza meg.

42. A polgári repülés biztonságával összefüggõ rendõri feladatok

55. § Az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól szóló
kormányrendeletben meghatározott feladatokon kívül
a) a jogszabályban meghatározott közbiztonsági feladatainak ellátása érdekében együttmûködik a repülõtér

üzemeltetõjével, a repülõtéren mûködõ rendvédelmi szervekkel és más hatóságokkal,
b) az állandó vagy ideiglenes nemzetközi légiforgalmat lebonyolító repülõtéren fenntartja a közrendet, valamint
c) biztosítja a repülõtéren nagyszámú résztvevõvel tartott rendezvényeket.

43. Az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tûzszerészeti feladatai

56. § (1) Az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tûzszerész alegységei végzik a nemzetbiztonsági,
a közbiztonsági, továbbá a polgári légi közlekedés biztonságával kapcsolatos körben jelentkezõ alábbi tûzszerészeti
feladatokat:
a) a bármely módon elõkerült, robbantásos cselekmények végrehajtására utaló tárgyak, jármûvek vizsgálatát,

hatástalanítását, megsemmisítését, elszállítását;
b) a bekövetkezett robbantásos cselekmények helyszínének mentesítését, az ott foganatosított büntetõeljárási

cselekmények és biztonsági intézkedések tûzszerészeti biztosítását;
c) a nyomozó hatóságok és a nemzetbiztonsági szolgálatok fegyver- és robbanóanyagok felkutatásával összefüggõ

feladatainak vagy büntetõeljárási cselekményeinek tûzszerészeti biztosítását;
d) a kiemelten terrorveszélyes objektumok rendszeres megelõzõ ellenõrzését;
e) a robbanásveszélyes bûnjelekkel és pirotechnikai eszközökkel kapcsolatos tûzszerészeti feladatokat;
f) a Terrorelhárítási Központ által védett személyekkel és a védett objektumokkal kapcsolatos tûzszerészbiztosítást;

valamint
g) a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtéren és annak közvetlen környezetében

ga) a veszélyeztetett légi járatok átvizsgálását, tûzszerészeti ellenõrzését,
gb) a gyanús, robbanásveszélyes vagy annak vélt csomagok, gépjármûvek ellenõrzését, átvizsgálását,

elszállítását, hatástalanítását, megsemmisítését,
gc) a robbantással fenyegetett légi jármûvek átvizsgálását, továbbá
gd) a talált robbanóanyagok, robbanószerkezetek, robbanásveszélyes pirotechnikai eszközök kezelését,

elszállítását, hatástalanítását, megsemmisítését.
(2) A robbantással fenyegetett helyszínek átvizsgálását

a) Budapest, valamint a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtér területén, továbbá a Terrorelhárítási Központ
hatáskörébe tartozó ügyekben a Készenléti Rendõrség Tûzszerész Szolgálat járõre,

b) a Köztársasági Õrezred által védett létesítmények, biztosított rendezvények, védett személyek programhelyszínei
esetén az egész ország területén a Köztársasági Õrezred Tûzszerész Alosztálya,
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c) egyéb esetben a megyei rendõr-fõkapitányság állományának erre kiképzett tagja (a továbbiakban: megyei
bombakutató)

végzi.
(3) A Magyar Honvédség Tûzszerész Ügyelet felkérése alapján a Készenléti Rendõrség Tûzszerész Szolgálat

– a Köztársasági Õrezred által védett létesítmények, biztosított rendezvények, védett személyek programhelyszíne
esetén a Köztársasági Õrezred Tûzszerész Alosztálya is – jogosult a tûzszerészeti feladatok végrehajtására.

44. A tûzszerész kirendelése

57. § (1) Tûzszerész járõrt feladat-végrehajtásra a Készenléti Rendõrség Tûzszerész Szolgálatának parancsnoka – a Budapest
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtéren az odavezényelt tûzszerész járõr tekintetében a Repülõtéri Rendõr Igazgatóság
igazgatója –, valamint szolgálati elöljárói rendelhetnek ki.

(2) Sürgõs esetben a Terrorelhárítási Központ fõigazgatója vagy ügyelete, a megyei rendõr-fõkapitányságok, valamint
a Köztársasági Õrezred ügyelete a Készenléti Rendõrség ügyeletétõl kérheti a tûzszerész járõr kirendelését.

(3) A kirendelésnek tartalmaznia kell az átvizsgálandó helyszín rövid leírását, a terület nagyságát, pontos helyét (épület
esetén azt, hogy földszintes vagy több szintes), ha meghatározható, a robbanószerkezet jellemzõit, mennyiségét,
valamint annak a felelõs vezetõnek a nevét, akivel a tûzszerész járõr parancsnokának a kapcsolatot fel kell vennie.

(4) A robbantással való fenyegetés vagy erre utaló bejelentés alapján a megyei rendõr-fõkapitányság vezetõje, valamint
az ügyelet vezetõje rendelheti ki a megyei bombakutatót a veszélyeztetett objektum átvizsgálása céljából.

(5) A Készenléti Rendõrség tûzszerész járõrét kell kirendelni, ha
a) olyan veszélyesnek látszó tárgy van a helyszínen, amelynek vizsgálata, minõsítése, hatástalanítása tûzszerész

szakismeretet igényel,
b) a megyei bombakutató robbanásveszélyesnek minõsített tárgyat talált,
c) megyei bombakutató nem áll rendelkezésre,
d) robbanás következett be, és a helyszíni szemle tûzszerész szakmai biztosítására, szaktanácsadói

közremûködésére van szükség,
e) büntetõeljárási cselekmény tûzszerész szakmai biztosítására van szükség, vagy
f) a védett személy programjának tûzszerészeti biztosítása azt indokolja.

(6) Az (5) bekezdés a)–d) pontja esetén a Készenléti Rendõrség tûzszerész járõrének kirendelésével egyidejûleg értesíteni
kell az ORFK Fõügyeletét is.

(7) Az illetékes általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv ügyeletese a szolgálati út betartásával kéri
a Készenléti Rendõrség Tûzszerész Szolgálat járõrének – a Köztársasági Õrezred által védett létesítmények vagy
biztosított rendezvények, továbbá a Köztársasági Õrezred által védett személyek programhelyszínének
vonatkozásában a Köztársasági Õrezred Tûzszerész Alosztály járõrének – helyszínre irányítását
a) robbanóanyag, vagy
b) nem katonai robbanószerkezet
találása esetén.

(8) A (7) bekezdés szerint kell eljárni akkor is, ha a megtalálás körülményei valószínûsítik, hogy
a) a katonai robbanószerkezetet bûncselekmény elkövetéséhez eszközül használták fel vagy arra szántak, vagy
b) a katonai robbanószerkezetre követték el a bûncselekményt.

45. Intézkedés közveszéllyel fenyegetés esetén

58. § (1) Az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szervhez érkezett közveszéllyel fenyegetéssel összefüggõ
bejelentés esetén a lehetõ legrövidebb idõn belül értesíteni kell a fenyegetett létesítmény vezetõjét, valamint
egyeztetni kell a foganatosítandó intézkedéseket. A közveszéllyel fenyegetéssel kapcsolatos intézkedést az illetékes
megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányság vagy a rendõrkapitányság – határátkelõhely esetén a határrendészeti
kirendeltség –, valamint, ha a fenyegetés a nemzetközi vagy a belföldi polgári repülés biztonságát veszélyezteti,
a Repülõtéri Rendõr Igazgatóság teszi meg. A bejelentés valóságtartalmának ellenõrzése, a veszélyhelyzet kizárása
a fenyegetett létesítmény használóira nem hárítható át.
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(2) Közveszéllyel fenyegetés helyszínén az elõzetes felderítõ tevékenységre
a) Budapesten, valamint a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtér területén, továbbá a Terrorelhárítási

Központ hatáskörébe tartozó ügyekben a Készenléti Rendõrség Tûzszerész Szolgálatát,
b) a Köztársasági Õrezred által védett létesítmények, biztosított rendezvények, védett személyek programhelyszínei

esetén az egész ország területén a Köztársasági Õrezred Tûzszerész Alosztályát,
c) egyéb esetben a megyei bombakutatót
kell kirendelni.

(3) A Terrorelhárítási Központ által õrzött létesítmények és biztosított rendezvényeket ért fenyegetés esetén a
fenyegetéssel kapcsolatos intézkedéseket a Terrorelhárítási Központ fõigazgatója rendeli el.

(4) A Köztársasági Õrezred által õrzött létesítményeket, biztosított rendezvényeket, továbbá az általa védett személyek
programhelyszíneit érintõ közveszéllyel fenyegetés esetén a fenyegetéssel kapcsolatos intézkedéseket a Köztársasági
Õrezred parancsnoka rendeli el.

46. A rendõrség feladatai az államhatár rendje ellen irányuló erõszakos cselekmények és tömeges méretû
migráció esetén

59. § (1) Az államhatár közelében kialakult olyan fegyveres cselekmény esetén, amely közvetlenül veszélyezteti az államhatár
rendjét, az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szervnek a határõrizettel kapcsolatos feladatai
megelõzik a határforgalom-ellenõrzésével, valamint az államhatár rendjének fenntartásával kapcsolatos szolgálati
tevékenységét.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazására kerülhet sor a rendõrrel vagy más személlyel szemben tanúsított,
az államhatár, az átkelõhely rendjét, a más rendõrségi vagy a rendõrség által õrzött objektum, berendezés biztonságát
közvetlenül sértõ vagy veszélyeztetõ nyílt ellenszegülés, kényszerítés, támadás esetén.

(3) Az államhatár rendje ellen irányuló erõszakos cselekmény esetén intézkedni kell az érintett terület lezárására,
az érintett terület vagy helyszín biztosítására, a veszélyeztetett személyek és javak mentésére.

(4) Tömeges méretû migráció esetére az Rtv. 6. § (4) bekezdése alapján intézkedési tervet kell készíteni. Tömeges méretû
migráció megjelenése esetén az általános jelentési kötelezettség teljesítését követõen az intézkedési tervben
foglaltakat kell végrehajtani.

47. Az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv légirendészeti feladatai

60. § (1) Az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv végzi a polgári repüléssel kapcsolatos rendészeti
feladatokat, ellenõrzi a Magyarország légterében folytatott polgári repülés jogszerûségét, elõírások szerinti
végrehajtását. A Készenléti Rendõrség Különleges Szolgálatok Igazgatósága Légirendészeti Parancsnokság
(a továbbiakban: Légirendészeti Parancsnokság) szervezi és végrehajtja a közbiztonság fenntartásával összefüggõ
repüléseket, valamint támogatja a rendõrség közlekedésrendészeti, ellenõrzési, bûnügyi, csapaterõs kutató
feladatainak ellátását.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében a Légirendészeti Parancsnokság
a) részt vesz a védett vezetõk utazásának biztosításában,
b) szakmailag koordinálja az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv egységes és folyamatos

légirendészeti tevékenységét,
c) szervezi és végzi az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv vízirendészeti tevékenységét

segítõ, az élet- és vagyonmentést célzó szolgálatot,
d) teljesíti a határõrizettel, valamint az államhatár rendjének fenntartásával kapcsolatban jelentkezõ határrendészeti 

repülési feladatokat,
e) közremûködik a tûzoltóság tevékenységének segítésében, a katasztrófavédelmi feladatok ellátásában, valamint

egyéb speciális rendvédelmi feladatokban, továbbá
f) elkészíti az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv éves repülési tervét.
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V. FEJEZET
A HATÁRRENDÉSZETI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK SZABÁLYAI

61. § Az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv a határrendészeti feladatok végrehajtása során biztosítja
a határõrizetet, a határforgalom ellenõrzését, végzi az illegális migráció kezelésével összefüggõ rendészeti, valamint
a határrend fenntartásával kapcsolatos feladatokat. Az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv
a feladatok végrehajtása érdekében járõr- és útlevélkezelõi szolgálati formát alkalmaz.

48. A határõrizet

62. § (1) A határõrizet keretében a rendõr a határterületen az államhatár rendjét sértõ vagy veszélyeztetõ cselekményeket
megelõzi, felderíti, valamint megszakítja.

(2) A határõrizetet a határterületen folytatott folyamatos szolgálati tevékenységgel kell megvalósítani.

49. Határforgalom ellenõrzése

63. § (1) A határátkelõhelyen a rendõr a személyek, a birtokukban lévõ jármûvek és tárgyak határforgalom-ellenõrzését és
átléptetését – nemzetközi szerzõdés vagy jogszabály eltérõ rendelkezésének hiányában – a határátkelõhelyre történõ
érkezés sorrendjében hajtja végre.

(2) Ha nemzetközi szerzõdés vagy jogszabály alapján elsõbbséget élvezõ személy vagy jármû vezetõje határátlépési
szándékát a határforgalom-ellenõrzést végzõ rendõrnek jelzi, vagy azt a rendõr észleli, a határforgalom-ellenõrzést
soron kívül végre kell hajtani.

64. § (1) A határforgalom ellenõrzését végzõ rendõr a határforgalom ellenõrzése során a határátlépésre jelentkezõ személytõl
elkéri úti okmányát, továbbá a személy- és a jármûforgalom, valamint a határátlépésre jelentkezõ személy birtokában
lévõ tárgy határforgalom-ellenõrzéséhez szükséges egyéb okmányokat.

(2) A határforgalom ellenõrzése során a határátlépésre jelentkezõ személy birtokában lévõ jármû és tárgy átvizsgálásakor
a határforgalom ellenõrzését végzõ rendõr szükség esetén felszólítja az üzemeltetõt vagy a fuvarozót, távollétükben
a jármû vezetõjét a jármû utas-, motor-, csomag- és rakterének kinyitására, az ott található tárgyak ki- és berakodására,
a csomag felnyitására. A vámzárral és egyéb vámbiztosító eszközzel ellátott raktér esetén az átvizsgálás csak az
illetékes vámszervvel együttesen hajtható végre, kivéve, ha a lezárt szállítóeszközzel kapcsolatban bûncselekmény
elkövetésének gyanúja merül fel, és a szállítóeszköz kinyitása a hivatalos eljárás lefolytatásához szükséges, feltéve,
hogy a késedelem veszélye miatt a vámhatóság intézkedését nem lehet megvárni.

(3) A határforgalom ellenõrzését végzõ rendõr a határátlépésre jelentkezõ személy és a birtokában lévõ jármû
ellenõrzését követõen adhat engedélyt a határátlépésre.

(4) Az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv a határátlépésre jelentkezõ személy ellenõrzéséhez,
valamint az úti okmány, illetve a határátlépésre jelentkezõ személy birtokában lévõ jármû vagy tárgy vizsgálatához
a határátlépésre jelentkezõ személy, az úti okmány, illetve a jármû és a tárgy adatait összevetheti az Rtv. 91/K. §
(1) bekezdésében meghatározott nyilvántartások adataival, továbbá az ellenõrzéshez informatikai és más mûszaki
eszközöket vehet igénybe.

(5) Az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv a határforgalom ellenõrzése során – nemzetközi
szerzõdés vagy az Európai Unió kötelezõ jogi aktusa eltérõ rendelkezésének hiányában – az államhatár átlépésére
jelentkezõ személy bejegyzésre alkalmas úti okmányába és ezek mellékleteibe bejegyzi
a) a határátlépés tényét, helyét és idõpontját,
b) a beutazás megtagadásának tényét,
c) a határátlépéshez használt gépjármû sérülésére utaló jelzést,
d) – több személy részére kiállított úti okmány használata esetén – a határátlépõ személy azonosítását lehetõvé tevõ

jelzést, valamint
e) a más határátlépésre jogosító úti okmány meglétére utaló jelzést.

(6) Amennyiben a harmadik országbeli állampolgár a tartózkodás idõtartamára vonatkozó feltételek meglétét bizonyítja,
úgy úti okmányába az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv a határátkelõhelyen kívül, utólag is
köteles bejegyezni a határátlépés tényét, helyét és idõpontját, valamint köteles ezzel egyidejûleg a harmadik
országbeli állampolgár részére kiállítani a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének
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(Schengeni határ-ellenõrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és a
tanácsi rendelet VIII. melléklete szerinti formanyomtatványt.

50. Mélységi ellenõrzés

65. § (1) A rendõr – önállóan vagy más hatóságokkal együttmûködve – az ország területén jogellenesen tartózkodó személyek
felderítése céljából a külsõ határon lévõ határterületen kívül mélységi ellenõrzést végez.

(2) A mélységi ellenõrzés nem irányulhat a határforgalom ellenõrzésére.

51. Államhatár rendjének fenntartása

66. § (1) A rendõr az államhatár rendjének fenntartását a határõrizeti tevékenységével biztosítja.
(2) A rendõr az államhatár rendjének fenntartása során

a) az államhatár felmérésével, megjelölésével, a határjelek ellenõrzésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos 
munkák elvégzését felügyeli, a végrehajtást ellenõrzi, a határnyiladék tisztán tartását és a határjelek láthatóságát
biztosítja,

b) a határút, a határvíz, a határvonalat keresztezõ közút, vasút és híd használatára vonatkozó szabályok betartását
ellenõrzi,

c) végzi a határterületen végzendõ munkák hatósági engedélyezését, ellenõrzi az engedélyben meghatározott
feltételek betartását,

d) ellenõrzi a jogszabályban vagy nemzetközi szerzõdésben meghatározott magatartási szabályok betartását,
e) kivizsgálja a határrend sértéseket, valamint a nemzetközi szerzõdés szerint határrendi esetnek minõsülõ

eseményeket, ellátja az ilyen esetek rendezésével kapcsolatos feladatokat,
f) betartja és betartatja a jogszabályban vagy nemzetközi szerzõdésben meghatározott környezetvédelemi

követelményeket, valamint
g) nemzetközi szerzõdés alapján biztosítja a személyek és dolgok átadás-átvételét.

(3) Az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv a határterületen a határõrizet, valamint az államhatár
rendjének fenntartása érdekében mozgást érzékelõ és gátló, a terep megfigyelését segítõ, valamint más határõrizeti
berendezést, mûszaki-technikai eszközt használhat.

VI. FEJEZET
A SZOLGÁLATI FORMÁK

67. § (1) A rendõrök a szolgálati feladataikat külön végrehajtási rendelkezések alapján, különbözõ szolgálati formákban,
a szakmai szabályzatokban meghatározott módon hajtják végre, amely elõírásokat az adott feladat végrehajtására
kijelölt rendõr szolgálati beosztásától függetlenül köteles betartani.

(2) A szolgálati elöljáró az alárendelt rendõr részére elrendelheti a feladat meghatározott szolgálati formában történõ
végrehajtását.

52. Ügyeleti szolgálati forma

68. § (1) A rendõrségi feladatok végrehajtásának, a szervezet mûködésének, valamint irányításának és vezetésének, továbbá
a rendõri munka folyamatosságának biztosítása, az együttmûködõ szervekkel való kapcsolat állandó fenntartása,
a rendkívüli eseményekkel összefüggõ halaszthatatlan intézkedések megtétele, az intézkedésre jogosult és köteles
szervek, személyek értesítése, illetve a vezetõk tájékoztatása érdekében állandó vagy ideiglenes jelleggel ügyeletet
kell biztosítani.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátására a Nemzeti Védelmi Szolgálatnál vezetõ-ügyeletet kell
biztosítani.

(3) Az ügyeletet ellátó személy (a továbbiakban: ügyeletes) – a Nemzeti Védelmi Szolgálat esetében a vezetõ-ügyeletet
ellátó vezetõ (a továbbiakban: vezetõ ügyeletes) – a hivatali munkaidõn kívül a szerv vezetõjének jogkörét a részére
meghatározott mértékben gyakorolja.
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(4) Az ügyeletes, valamint a vezetõ-ügyeletes részére biztosítani kell azokat az eszközöket, amelyek a feladat zavartalan
ellátásához és a hatáskörébe utalt intézkedések megtételéhez szükségesek.

(5) Az ügyeletest, valamint a vezetõ-ügyeletest a feladatának teljesítésétõl elvonni, más feladatra igénybe venni nem
lehet.

53. Körzeti megbízotti szolgálati forma

69. § (1) A körzeti megbízott az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv vezetõje által meghatározott
körzetben teljesít szolgálatot, tevékenységét önállóan szervezi.

(2) A körzeti megbízott alapvetõ feladata az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv és a lakosság
kapcsolatának fenntartása, bûnmegelõzési tevékenység ellátása, valamint nyomozások elvégzése, a mûködési
területét érintõ körözési tevékenység folytatása, szabálysértési ügyekben az elõzetes intézkedés foganatosítása,
valamint a meghatározott vasúti, légi és vízi rendészeti rendõri munka végzése.

54. Járõr szolgálati forma

70. § (1) A járõrözés a közterületek és nyilvános helyek, a határterület és – jogszabályban meghatározott esetekben –
a határterületen kívüli területek rendõri vagy határrendészeti ellenõrzésének, továbbá a határõrizetnek az egyik
formája. A járõrözés során egy vagy több rendõr elõre meghatározott körzetben, területen vagy útvonalon, valamint
menetvonalon bûnügyi, közrendvédelmi, határrendészeti, közlekedési, továbbá vízi rendészeti feladatot lát el,
ellenõrzi a jogszabályok betartását, végzi a jogellenes cselekmények megelõzését, felderítését, megszakítását és
az elkövetõk elfogását.

(2) Járõrözésre egy rendõrt lehet vezényelni a rendõrkapitányság székhelye szerinti városokban, valamint a Budapest
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtér területére. Egyéb településeken csak indokolt esetben lehet járõrözésre egy
rendõrt vezényelni.

(3) A rendõr a mellé – közös végrehajtást igénylõ feladat esetén – járõrtársként beosztott katonai rendésszel,
büntetés-végrehajtási õrrel, pénzügyõrrel, az Európai Unió jogi aktusa vagy nemzetközi szerzõdés alapján más állam
rendvédelmi szervének tagjával, közterület-felügyelõvel, fegyveres biztonsági õrrel, illetve polgárõrrel
együttmûködve látja el a járõrözést. Ha a feladat jellege megkívánja, a rendõr járõrtársként osztható be katonai
rendészeti járõrözésre. A vegyes összetételû járõrök tagjainak intézkedési jogára a vezénylõ szervre vonatkozó
jogszabályok irányadók.

(4) Attól függõen, hogy a járõr feladatai között a bûnügyi, a közrendvédelmi, a határrendészeti vagy a közlekedést segítõ,
irányító és ellenõrzõ feladatok vannak túlsúlyban, a járõr szolgálati forma
a) bûnügyi,
b) közrendvédelmi,
c) határrendészeti, valamint
d) közlekedési forgalomellenõrzõ
járõr szolgálati forma lehet.

55. Útlevélkezelõi szolgálati forma

71. § (1) Útlevélkezelõi szolgálati formát alkalmaz az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv a
határforgalom ellenõrzés végrehajtására, amelynek során az útlevélkezelõ a Schengeni határ-ellenõrzési kódexben,
valamint a Határõrök gyakorlati kézikönyvében (Schengeni kézikönyv) meghatározottakat hajtja végre.

(2) Útlevélkezelésre megnövekedett forgalom esetén forgalmi sávonként két rendõrt kell vezényelni.
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56. Õrszolgálati formák

72. § (1) Az õrszolgálat az a szolgálati forma, amelynek során a rendõr a kijelölt õrhelyén, mozgási körzetében állandó vagy
ideiglenes jelleggel személyt, meghatározott területet, létesítményt vagy értéket véd, õriz, közbiztonsági
szempontból ellenõriz vagy protokolláris feladatot lát el.

(2) Az õrszolgálat formája lehet
a) mozgóõr,
b) objektumõr,
c) fogdaõr,
d) kísérõ õr,
e) rendkívüli õr, valamint
f) díszõr
szolgálat.

73. § A mozgóõr a számára kijelölt mozgási körzetben, egy adott ponthoz meghatározott idõközönként rendszeresen
visszatérve látja el szolgálatát. Mozgási körzetét a közbiztonsági viszonyok és a feladat jellege szerint a szolgálati
elöljáró jelöli ki.

74. § (1) Az objektumõr meghatározott létesítményhez tartozó, az õrutasításban meghatározott körzetben végzi feladatát.
(2) Zárt objektumon kívül, különösen közterületen, nyilvános helyen, illetve õrzött objektum külsõ körleteiben

végrehajtott szolgálat során az objektumõr, a mozgóõr és a díszõr felállítási helyén történõ tartózkodás idõtartama
legfeljebb hat óra lehet egyhuzamban. Az objektumõri szolgálat során a felállítási helyen történõ tartózkodás ideje
meghosszabbítható, ha az õrszolgálat ellátását ellehetetlenítõ körülmény áll fenn. Az õrök váltásának
megszervezésérõl a szolgálati elöljárónak kell gondoskodnia.

75. § A fogdaõr a rendõrségi fogdában, az õrzött szálláson, a kijelölt õrhelyen vagy a meghatározott mozgási körzetben õrzi
a fogvatartott személyt.

76. § (1) A kísérõ õr feladata a felügyeletére bízott fogvatartott személy meghatározott helyre történõ kísérése.
(2) A fogvatartott kísérése a végrehajtás módja szerint rendes vagy megerõsített kísérés lehet a következõk szerint:

a) rendes a kísérés módja, ha a kísért személynél az elõzetes ismeretek alapján nincs olyan körülmény, amelynek
folytán szökésétõl vagy a rendõr elleni támadásától lehet tartani,

b) megerõsített a kísérés módja, ha a kísért személy szökésétõl vagy támadásától lehet tartani, vagy a kísérés nehéz
körülmények között történik.

(3) A légijármûvön történõ kísérést kivéve mindig a megerõsített kísérési módot kell alkalmazni, ha a kísérés belföldrõl
külföldre vagy külföldrõl belföldre irányul.

(4) A kísérésre vonatkozó utasítást a fogvatartás elrendelésére jogosult vezetõ adja. Ha a belföldrõl külföldre irányuló,
vagy a külföldrõl belföldre történõ kísérésre vonatkozó utasítás végrehajtásához külföldi állami szervekkel való
kapcsolatfelvétel szükséges, akkor a végrehajtás módját a Nemzetközi Bûnügyi Együttmûködési Központ vezetõjével
kell egyeztetni.

(5) A kísért személy figyelmét fel kell hívni a kísérés alatt tanúsítandó magatartásra, figyelmeztetni kell, hogy szökés,
támadás vagy a kísérõ õrnek való ellenszegülés esetén kényszerítõ eszköz alkalmazására kerül sor. Ha a kísért személy
veszélyessége ezt indokolja, a kísért személyt meg kell bilincselni. Ha a kísérõ õr a kísérés biztonságát veszélyeztetõ
körülményt észlel, haladéktalanul a legközelebbi általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szervhez fordul.

(6) A kísérés során a kijelölt útvonaltól csak abban az esetben lehet eltérni, ha az eredeti útvonalon történõ haladás
a biztonságos kísérést veszélyezteti. Ha a kísért személy megszökött, elfogására azonnal meg kell tenni a szükséges
intézkedéseket. Ha az elfogásra tett haladéktalan intézkedés nem vezetett eredményre, azonnal jelentést kell tenni
a legközelebbi általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv ügyeletesénél.

77. § A rendkívüli õr külön utasításra végez a szolgálati elöljáró által meghatározott biztosítási, õrzési feladatot.

78. § A díszõr ünnepségek, rendezvények, katonai tiszteletadással rendezett kegyeleti aktusok alkalmával szolgálati
elöljárója utasítása szerint teljesít ideiglenes protokolláris õrszolgálatot.
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57. Személyvédelmi szolgálati forma

79. § (1) A személyvédelmi szolgálat célja
a) a személybiztosítás,
b) a lakásbiztosítás,
c) a programhely-biztosítás,
d) az útvonal-biztosítás,
e) a védett személy biztonságos közúti szállítása, valamint
f) a védett személlyel kapcsolatos nyílt és operatív biztosítás ellátása.

(2) A személybiztosító feladata a védett személy közvetlen fizikai védelme, életének, testi épségének megóvása.
(3) A lakásbiztosító feladata a védett személy és a vele együtt lakó családtagjai elhelyezésére szolgáló létesítmények elleni 

támadás elhárítása, az illetéktelen személyek bejutásának megakadályozása, a belépõ személyek ellenõrzése,
a védelem technikai eszközeinek kezelése.

(4) A programhely-biztosító feladata a védett személyek által látogatott rendezvény helyszínének lezárása, a védett
személy mozgásterületének biztosítása.

(5) Az útvonal-biztosító feladata a védett személy közlekedési útvonalának megelõzõ ellenõrzése, a veszélyforrások
felmérése, elhárítása, az áthaladás biztosítása.

(6) A biztonsági gépjármûvezetõ feladata a védett személy közúti közlekedése során – az erre kijelölt gépjármûvekkel
történõ biztonságos szállításával – a védett személy közvetlen fizikai védelme, életének, testi épségének megóvása.

(7) Az operatív személyvédõ feladata a védett személy részvételével lebonyolított programok, rendezvények, illetve
a védelemre kijelölt objektumok felderítõ biztosításának megszervezése és végrehajtása.

58. Pénzkísérõ szolgálati forma

80. § (1) Ha a Magyar Nemzeti Bank és más pénzintézetek nagy összegû pénz- és értékszállításait a rendõrség kíséri,
a pénzkíséret végrehajtása során a pénzkísérõ járõrcsoport vezetõje folyamatos rádió-összeköttetést tart a területileg
illetékes megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányság ügyeletével.

(2) A pénzkísérõ járõrcsoport vezetõje a pénzkíséret végrehajtása során kizárólag a közbiztonságot súlyosan
veszélyeztetõ magatartás észlelése esetén köteles intézkedést kezdeményezni. Ebben az esetben a területileg
illetékes megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányság ügyelete köteles soron kívül segítséget nyújtani a pénzkísérõ
járõrcsoport részére. Ebben az esetben a pénzkísérõ járõrcsoport a pénzkísérési feladatát csak az intézkedés átadása
után folytathatja.

59. Vonatkísérõ szolgálati forma

81. § (1) A személyszállító vonatok, valamint a pályaudvarok és vasútállomások rendõri ellenõrzése a megyei (fõvárosi)
rendõr-fõkapitányság feladata.

(2) Azt a vonatot, amelynek rendõri ellenõrzése közbiztonsági szempontból különösen indokolt, a rendõr-fõkapitányság
intézkedése alapján közrendvédelmi állománnyal a megye (fõváros) területén kísérni kell. A vonatkísérési feladatok
végrehajtása mellett, azzal összhangban meg kell szervezni a pályaudvarok és vasútállomások rendõri ellenõrzését.

(3) A személyszállító vonatok ellenõrzésére legalább kétfõs rendõrjárõrt kell vezényelni.
(4) A vonatkísérést úgy kell szervezni és vezényelni, hogy a kijelölt vonatot a mindenkori közbiztonsági helyzetnek

megfelelõen, szükség szerint a cél- vagy a csatlakozó állomásig kísérjék. A rendõr-fõkapitányság gondoskodik arról,
hogy az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szervhez tartozó többi szerv, valamint a saját állománya
által kísért vonatokat a közbeesõ állomásokon helyi járõr fogadja.

82. § (1) A vonatkísérõ
a) kísérést, személyõrzést nem hajthat végre, valamint
b) a szolgálat ellátása során együttmûködik a rendõr-fõkapitányságok által vezényelt járõrökkel, a vasúti körzeti

megbízottakkal és a vasút forgalmi személyzetével.
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(2) A vonatkísérõ a személyi szabadságot korlátozó intézkedés foganatosítása esetén
a) rádión keresztül egy közbeesõ állomásra kér a szerelvény mellé helyi járõrt vagy körzeti megbízottat, részükre az

intézkedés alá vont személyt igazoltatólap kitöltésével és az átvétel elismertetésével átadja,
b) az intézkedés alá vont személyt a cél- vagy közbeesõ állomásra érkezésig az utazóközönségtõl elkülöníti,

végrehajtja a szükséges ruházat- és csomagátvizsgálást, továbbá a szökés megakadályozása érdekében megteszi
a szükséges biztonsági intézkedéseket, valamint

c) a kísérést – az elsõ olyan közbeesõ állomáson, ahol rendõrõrs vagy rendõrkapitányság van – megszakítja, ha az
intézkedés során kényszerítõ eszközt alkalmazott, kivéve a szökés megakadályozása céljából alkalmazott
bilincshasználatot, ha nem okozott sérülést.

(3) A vonatkísérõ a vonatkísérés megszakítása esetén az állomásra történõ érkezést követõen
a) a területileg illetékes rendõrkapitányságtól gépjármûvet kér az elõállítás foganatosításához, valamint
b) a területileg illetékes rendõrkapitányságon elkészíti a szükséges jelentéseket, okiratokat.

(4) A vonatkísérõ intézkedéseinek jogszerûségét, szakszerûségét a helyi általános rendõrségi feladatok ellátására
létrehozott szerv vezetõje vagy ügyeletese minõsíti.

60. Védelmi ellenõrzési és felügyeleti szolgálati forma

83. § (1) A védelmi ellenõrzési és felügyeleti feladatra beosztott rendõr nemzetközi repülõtéren felügyeli és fegyveresen
biztosítja
a) az utasokat és kézipoggyászaikat,
b) az utasoktól különbözõ személyeket és személyes tárgyaikat, valamint
c) a feladott poggyászt, árut és postai küldeményt, a légifuvarozói postai küldeményeket és légifuvarozói

anyagokat, továbbá a fedélzeti ellátmányt.
(2) A védelmi ellenõrzési és felügyeleti feladatra beosztott rendõr nemzetközi repülõtéren

a) ellátja a repülõtér szigorított védelmi területeinek rendõri felügyeletét, valamint
b) közremûködik a repülõtér területén a közveszéllyel való fenyegetés elhárításában, továbbá az elhagyott,

gazdátlan csomagokkal kapcsolatos rendõri feladatok végrehajtásában.

61. Készenléti szolgálati forma

84. § Készenlétet az országos rendõrfõkapitány, a Terrorelhárítási Központ fõigazgatója, a Nemzeti Védelmi Szolgálat
fõigazgatója, a bûnügyi fõigazgató, a rendészeti fõigazgató, a Köztársasági Õrezred parancsnoka, a Készenléti
Rendõrség parancsnoka, a Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatója, a Repülõtéri Rendõr Igazgatóság igazgatója, a Bûnügyi
Szakértõi- és Kutatóintézet Bûnügyi Technikai Fõosztály vezetõje, a megyei (fõvárosi) rendõrfõkapitány,
a rendõrkapitány és a határrendészeti kirendeltség vezetõje rendelhet el az irányítása alatt álló szerv, szervezeti egység 
vagy szervezeti elem vonatkozásában.

62. Felügyeleti szolgálati forma

85. § (1) A felügyeleti szolgálatra beosztottak feladata, hogy a közrendet, közbiztonságot veszélyeztetõ cselekményeket
megelõzzék, megszakítsák, a szükséges rendõri intézkedéseket megtegyék, továbbá a rend fenntartása érdekében
segítséget nyújtsanak a rendezõknek.

(2) Felügyeleti szolgálatot olyan, nagyobb számú közönséget vonzó rendezvényeken, kulturális és egyéb
létesítményekben lehet szervezni, ahol a közrend, közbiztonság fenntartása érdekében az ilyen szolgálat ellátása
szükséges.

(3) A rendõrkapitányság vezetõje a helyi viszonyoknak megfelelõen dönti el, hogy mely létesítményekben, milyen
alkalomból indokolt felügyeleti szolgálatot elrendelni, valamint meghatározza azokat a létesítményeket, amelyekben
e feladatot járõr hajtja végre.
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VII. FEJEZET
A SZOLGÁLATI ELÖLJÁRÓI ÉS FELJEBBVALÓI VISZONYRA, A RENDÕR MAGATARTÁSÁRA VONATKOZÓ
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

63. Szolgálati elöljárók és alárendeltek, feljebbvalók és alacsonyabb rendfokozatúak

86. § (1) A szolgálati elöljárók és feljebbvalók a szolgálati érintkezés alkalmával alárendeltjeiket, valamint az alacsonyabb
rendfokozatúakat
a) vezetéknevükön és rendfokozatukon, vagy
b) rendfokozatuk megnevezésével és az „úr” – nõk esetében az „asszony” vagy a „kisasszony” – szóval
szólítják meg.

(2) Az a rendõr, akit szolgálati elöljárója vagy feljebbvalója megszólít, „Parancs!” szóval jelentkezik.
(3) Az alárendelt a szolgálati elöljárót, az alacsonyabb rendfokozatú a feljebbvalót a rendfokozatával és az „úr”

– nõk esetében az „asszony” vagy a „kisasszony” – szóval szólítja meg.
(4) A távol lévõ szolgálati elöljárót, feljebbvalót, valamint alárendeltet a vezetéknevével és rendfokozatával kell mások

elõtt megnevezni.
(5) A távbeszélõn történõ szolgálati érintkezés alkalmával a hívó fél bemutatkozása – nevének, rendfokozatának közlése –

után az alacsonyabb rendfokozatú köteles jelentkezni, kivéve, ha a szolgálati elöljáró-alárendelt viszonyból más
következik.

64. Szolgálati elöljárói viszonyba lépés

87. § (1) Ha a rendõrség egymásnak szolgálatilag alá nem rendelt tagjai együtt látnak el szolgálatot, és a parancsnok nincs
kijelölve, akkor azonos rendfokozat esetén a szolgálati elöljáró a felsõbb szintû rendõri szerv beosztottja, valamint
azonos szervhez tartozás esetén a magasabb beosztású rendõr. Azonos beosztás esetén a magasabb rendfokozatú
rendõr a szolgálati elöljáró, valamint annak a szolgálati ágnak a beosztottja, amelynek területén a szolgálatot együtt
teljesítik.

(2) Ha az Rtv. 4. § (2) bekezdésében meghatározott szervek tagjai együtt látnak el szolgálatot – elõzetes írásbeli
megállapodás vagy mûveleti terv hiányában – a szolgálati elöljáró annak a rendõri szervnek a tagja, amelynek
a hatáskörébe tartozó ügyben az együttes szolgálatellátást végrehajtják.

(3) A feljebbvaló vagy – azonos rendfokozat esetén – a rendfokozatot régebben viselõ rendõr akkor köteles szolgálati
elöljárói viszonyba lépni, ha
a) a helyszínen intézkedõ rendõr segítése érdekében erre szükség van,
b) a rendõr intézkedése törvényellenes, vagy
c) a rendõr az utcán, nyilvános helyen viselkedésével botrányt okoz, vagy olyan cselekményt követ el, amely a

rendõrség tekintélyét sérti.
(4) A szolgálati elöljárói viszonyba lépést egyértelmûen és határozottan ki kell jelenteni, a polgári ruhában lévõ

feljebbvaló magát elõre igazolva léphet szolgálati elöljárói viszonyba.
(5) A szolgálati elöljárói viszonyba lépés nem járhat a szolgálati intézkedésbe való indokolatlan beavatkozással.
(6) A szolgálati elöljárói viszonyba lépett feljebbvalónak az átvett intézkedést be kell fejeznie.
(7) Az intézkedõ rendõröknek a szolgálati elöljárói viszonyba lépésrõl saját parancsnokuknak jelentést kell tenniük. Ebbõl

a célból kölcsönösen feljegyzik egymás nevét, rendfokozatát, azonosító jelvényének számát és beosztási helyét.

65. A szolgálati elöljáró és a feljebbvaló kötelességei

88. § (1) A szolgálati elöljáró
a) szervezi, irányítja és ellenõrzi az alárendelt szervezeti egységek és beosztottak munkáját, biztosítja a munka

feltételeit, figyelembe véve és mérlegelve alárendeltjei javaslatait,
b) megfelelõen dokumentálja ellenõrzéseit, és az ellenõrzés eredményétõl függõen a feltárt hibák, hiányosságok

megszüntetésére, valamint a felelõs személyének megállapítására és felelõsségének érvényesítésére a szükséges
intézkedéseket megteszi,

c) hatáskörén belül önállóan intézkedik, megköveteli alárendeltjeitõl, hogy pontosan és idõben teljesítsék szolgálati 
kötelességeiket; a munka szervezése során arányosan osztja el a munkaterheket; a munkában kiemelkedõ

28638 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 109. szám



alárendeltjeit dicséri és jutalmazza, vagy erre javaslatot tesz, a hanyag, fegyelmezetlen alárendelteket
felelõsségre vonja,

d) megismeri alárendeltjei alkalmazási feltételeit és azt, hogy ezeknek mennyire felelnek meg; elfogultságtól
mentesen jár el, és figyelme kiterjed minden olyan lényeges körülményre, amely alárendeltjeinek
szolgálatellátását befolyásolhatja,

e) alárendeltjeitõl megköveteli az Alaptörvény, a jogszabályok és a szolgálati tevékenységet szabályozó egyéb
rendelkezések betartását, gondoskodik szakismeretük fejlesztésérõl, átadja a rendõri munkában szerzett
tapasztalatait,

f) személyes helytállásával példát mutat a szolgálat ellátásában, a szakmai ismeretek elsajátításában, a fegyelmezett 
magatartásban, valamint az erkölcs normáinak betartásában,

g) védi alárendeltjei jogait és jogos érdekeit,
h) figyelemmel kíséri alárendeltjeinek egészségügyi helyzetét, gondoskodik egészségvédelmükrõl,
i) gondoskodik a rendõrségi vagyon védelmérõl, rendeltetésszerû használatáról, a szolgálat ellátásához szükséges

technikai felszerelésrõl, biztosítja a körletrend betartását,
j) ismeri a vezetése alá tartozó szervezeti egység létszámát, a felszerelés és fegyverzet mennyiségét és állapotát,

továbbá
k) távolléte esetére kijelöli helyettesét, ha kijelölt vagy megbízott helyettese nincs.

(2) A szolgálati elöljáró a rendõrt köteles a szolgálat ellátására felkészíteni és eligazítani.
(3) A szolgálati elöljáró a kiadott parancsok végrehajtását ellenõrzi.
(4) A feljebbvaló mindenkor megköveteli az alacsonyabb rendfokozatúaktól a fegyelem, a rend, az öltözködési szabályok,

valamint a magatartásra, az udvariasságra és a tiszteletadásra vonatkozó elõírások megtartását.

66. Az alárendelt jelentési kötelezettsége

89. § (1) Az alárendelt szolgálati elöljárójának szóban jelenti
a) a szolgálati feladat, az utasítás végrehajtását, valamint az azt akadályozó körülményeket,
b) beosztásba való kinevezését, magasabb rendfokozatba történt elõléptetését, kitüntetését, megdicsérését,

jutalmazását, ha ezt nem a közvetlen szolgálati elöljáró jelenlétében közölték vagy nem tõle kapta,
c) ha más szolgálati elöljárótól utasítást kapott vagy az ellenõrizte tevékenységét,
d) szabadságról való bevonulását, vezénylésének lejártát, a vezénylés helyérõl történõ bevonulását,
e) fegyelmi fenyítését, ha azt nem közvetlenül szolgálati elöljárója szabta ki,
f) intézkedéseit, valamint
g) megbetegedését, felgyógyulását.

(2) Az alárendelt szolgálati elöljárójának írásban jelenti
a) a személyi és családi körülményeiben beállott, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati

viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 7. számú mellékletében meghatározott adatokkal kapcsolatos
változásokat, valamint

b) ha bûncselekmény, szabálysértés vagy a helyszínen közigazgatási bírsággal sújtható szabályszegés miatt vele
szemben intézkedés történt.

(3) Ha más jogszabály jelentési kötelezettséget ír elõ, a jelentést írásban kell megtenni.

67. Az egyedi utasítás adásának és végrehajtásának rendje

90. § (1) Az utasításokat a szolgálati út betartásával kell kiadni, ugyanígy kell elõterjeszteni a kérelmeket is. A szolgálati út
a szolgálati érintkezésnek, az ügyek intézésének az a módja, amikor az ügy a közvetlen parancsnok és a közbeesõ
szolgálati elöljárók útján jut ahhoz, akinek abban döntési, utasítási, parancsadási, intézkedési joga vagy kötelessége
van.

(2) A felsõbb szintû rendõri szerv, valamint a szolgálati elöljáró a szolgálati út betartását mellõzheti, ha a szolgálati út
betartása miatt a szolgálati érdek sérelmet szenvedne. Az alárendelt a szolgálati út mellõzésével kapott utasítást jelenti 
közvetlen szolgálati elöljárójának.

(3) A rendõr az utasítás tudomásulvételét „Értettem!” szóval jelenti. Indokolt esetben a szolgálati elöljáró köteles
meggyõzõdni arról, hogy az alárendelt pontosan megértette az utasítást. A távbeszélõn adott utasítás jogosultságáról
kétség esetén visszahívással kell meggyõzõdni.
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(4) Ha az utasítás végrehajtását elháríthatatlan akadály lehetetlenné teszi, ezt a körülményt az utasítást adó szolgálati
elöljáró felé haladéktalanul jelenteni kell. Ha a rendõr kapcsolata megszakad a szolgálati elöljárójával, utasítás
hiányában köteles a jogszabályok és más rendelkezések elõírásai szerint önállóan eljárni.

(5) Az utasítást az alárendelt ellentmondás nélkül, kellõ idõben és a legjobb tudása szerint – az Rtv. 11–12. §-ában
foglaltakra figyelemmel – hajtja végre. Ha a parancs teljesítését másik szolgálati elöljáró parancsa akadályozná,
az alárendelt az elõzõleg kapott utasítást köteles jelenteni. Ha a szolgálati elöljáró ennek ellenére utasítást ad parancsa
végrehajtására, azt teljesíteni kell. Az utóbbi utasítás teljesítését követõen az elsõ utasítás végrehajtását meg kell
kezdeni, valamint folytatni kell.

(6) Az elsõ utasítás teljesítésének elmulasztásáért, késedelmes teljesítéséért az új utasítást adó szolgálati elöljáró felelõs.
Az, aki az újabb parancsot adta, értesíti errõl az elõzõ utasítást adó szolgálati elöljárót. Az utasítás végrehajtását
mindkét szolgálati elöljárónak jelenteni kell. A fontosabb utasításokat a szolgálati elöljáró írásban adja ki, és
gondoskodik az érintett beosztottak elõtt történõ kihirdetésükrõl.

68. A jelentkezések rendje

91. § (1) A szolgálati elöljárónál a rendõri szerv vezetõje és annak beosztottjai jelentkezni kötelesek.
(2) Jelentkezés alkalmával az alárendelt jelenti vezetéknevét, rendfokozatát és röviden azt, amit szolgálati elöljárója

tudomására akar hozni.
(3) Ünnepi rendezvény, szemle vagy parancsnoki értekezlet kivételével a jelentkezéskor, jelentéstételkor nem kell nevet,

rendfokozatot, beosztást jelenteni, ha a szolgálati elöljáró ismeri azt, aki jelent vagy jelentkezik.
(4) A rendõri szerv vezetõje – a szolgálati elöljárói mellett – jelentkezni köteles az egységhez érkezõ köztársasági elnöknél,

az Országgyûlés elnökénél és a miniszterelnöknél, valamint a rendészetért felelõs miniszternél.
(5) Az elõre bejelentett ellenõrzés alkalmával az ellenõrzött szerv vezetõje szolgálati öltözetben köteles jelentkezni.

A felsõbb szintû szervtõl ellenõrzés céljából érkezett beosztottnál az ellenõrzött szerv vezetõje köteles jelentkezni,
ha az érkezõ nála magasabb vagy vele azonos rendfokozatú. A felsõbb szintû szervtõl érkezõ beosztott köteles
jelentkezni, ha alacsonyabb rendfokozatú, mint az ellenõrzés alá vont szerv vezetõje.

(6) Ha az ellenõrzést végzõ nem szolgálati elöljáró, akkor csak az ellenõrzött szerv vezetõje útján intézkedhet. Ez alól
kivételt képez, ha a késedelem a szolgálati feladatok ellátását veszélyezteti. Az ellenõrzött szerv vezetõje köteles az
ellenõrzést végzõ felhívására intézkedni az észlelt törvénysértés megszüntetésére. Véleménykülönbség esetén
– soron kívül – a közös szolgálati elöljáró döntését kell kérni.

69. Tiszteletadás

92. § (1) A rendõrség egyenruhát viselõ tagjai, a rendõrcsapatok és egységek a rendõrség alaki szabályzata elõírásainak
megfelelõen teljesítenek tiszteletadást. A rendõrség egyenruhát viselõ tagjai találkozáskor egymásnak tiszteletadást
teljesítenek. Alárendeltek és alacsonyabb rendfokozatúak elõre tisztelegnek. Az azonos rendfokozatúak kölcsönösen
tisztelegnek egymásnak.

(2) A rendõrség egyenruhát viselõ tagjai kölcsönös udvariasság alapján a rendfokozat figyelembevételével tiszteletadást
teljesítenek a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek egyenruhát viselõ tagjainak.

(3) A rendõr fentieken kívül tiszteletadást teljesít:
a) a Himnusz, a Szózat és az Európai Unió himnusza elhangzása alatt, továbbá rendezvényeken más államok

himnuszának elhangzásakor,
b) a Magyar Köztársaság állami zászlajának,
c) síremlékek, emlékmûvek elõtt, ha ott díszõrség áll,
d) a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek csapatzászlói elõtt, valamint
e) a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek egységei által kísért temetési menetnek.

(4) A kötelezõ tiszteletadás szabályai – a helyzetnek megfelelõen – nyilvános helyeken, közlekedési eszközökön is
érvényesek.

(5) Ha a szolgálati elöljáró, valamint a feljebbvaló a rendõrt megdicséri, „Hazámat szolgálom!” szavakkal kell válaszolni.
Csoport vagy kötelék megdicsérése esetén a parancsnok válaszol.

(6) Tiszteletadást nem kell teljesíteni
a) rendõri intézkedés közben,
b) forgalomirányításkor,
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c) kísérõ õri feladat ellátása közben,
d) személybiztosítás, lakásbiztosítás, programhely-biztosítás és útvonalbiztosítás közben,
e) jármûvezetés közben, valamint
f) az alaki szabályzatban meghatározott egyéb esetekben.

70. A körlet rendje

93. § (1) A körlet a rendõri szervek elhelyezésére szolgáló épület, valamint rendõri szállás, a hozzá tartozó létesítményekkel
együtt.

(2) A körletparancsnok a rendõri szerv vezetõje, aki felelõs a körlet rendjéért, a körletben elhelyezett személyek
fegyelméért. Ha a körletben több azonos szintû szerv van elhelyezve, a körletparancsnokot a közös szolgálati elöljáró
jelöli ki. A körletparancsnoki teendõket utasításban alacsonyabb beosztású szolgálati elöljáróra is át lehet ruházni;
az utasítást ismertetni kell.

(3) A körlet utcai homlokzatára jól látható helyen, megfelelõ magasságban a rendõrhatóság vagy a rendõri szerv
megnevezését tartalmazó, Magyarország címerével ellátott táblát kell kifüggeszteni. Sötétedéskor azt kellõen meg
kell világítani.

(4) Az épület fellobogózásáról a körletparancsnok intézkedik. A körletrendet a körletparancsnok határozza meg, azt ki kell
függeszteni. A körletparancsnok elkészíti a körlet védelmi tervét, amelyet szolgálati elöljárója hagy jóvá.

(5) A körletben a nõi szállást, öltözõt és pihenõt a férfiakétól elkülönítve kell kialakítani.

71. A szolgálati fegyver

94. § (1) Fegyverzettel az a rendõr látható el, aki a fegyverhasználatra, valamint a fegyver tárolására és kezelésére vonatkozó
szabályok ismeretébõl sikeres vizsgát tett, és szolgálati beosztása indokolja a fegyverrel történõ szolgálatellátást.

(2) Fegyverzetet személyi alapfelszerelésként, személyhez, beosztáshoz vagy technikai eszközhöz rendelt felszerelésként, 
alegység- és egységkészletként lehet kiadni.

(3) A személyi alapfelszerelésként, személyhez, beosztáshoz vagy technikai eszközhöz rendelt felszerelésként, alegység-
és egységkészletként kiadható fegyvereket a fegyverzeti normában határozzák meg.

95. § (1) A használatra kiadott lõfegyverek – a (2) bekezdés kivételével – és az azzal egy tekintet alá esõ eszközök az erre a célra
kialakított fegyverszobában tárolhatók.

(2) A személyi felszerelésként kiadott maroklõfegyverek tárolhatók a szolgálati helyen, csoportosan vagy egyénileg.
A szolgálati lõfegyverek csak ürített, fesztelenített állapotban, a lõszerektõl elkülönítetten tárolhatók.

(3) A lõfegyver tárolóhelyen történõ elhelyezése, valamint szétszedése, tisztítása elõtt fokozott gondossággal kell
meggyõzõdni a lõfegyver ürített állapotáról.

(4) Azokban a helyiségekben, ahol ügyfelek is megjelenhetnek, a (2) bekezdés elsõ mondata szerinti csoportos tárolás
nem végezhetõ.

(5) Azokban a rendõri objektumokban, ahol folyamatos ügyeleti szolgálat nem mûködik, vagy az objektum technikai
védelemmel nincs ellátva, lõfegyver és lõszer nem tárolható.

96. § (1) A szolgálati lõfegyver szolgálatban nyíltan is viselhetõ, szolgálaton kívül csak rejtett módon hordható.
(2) Géppisztolyt, gépkarabélyt, puskát a rendõr kizárólag szolgálatban és külön utasításra tarthat magánál.
(3) Az állományilletékes parancsnok engedélyével a rendõr szolgálati maroklõfegyverét, illetve az ahhoz tartozó lõszert

szolgálaton kívül is magánál tarthatja.
(4) A rendõr szolgálati maroklõfegyvert (lõszert) más keresõ foglalkozás végzése közben nem tarthat magánál.
(5) Ha a rendõr a szolgálati maroklõfegyvert (lõszert) szolgálaton kívül magánál tartja, azt csak állandóan lakott lakásban,

biztonsági zárral ellátott szekrényben, fiókban vagy falhoz, padlóhoz, szekrényhez rögzített vaslemez dobozban
tarthatja úgy, hogy illetéktelen személy ne férhessen hozzá. A maroklõfegyvert ürített, fesztelenített állapotban,
a lõszerektõl elkülönítve kell tárolni.

97. § (1) A szolgálati maroklõfegyvert (lõszert) a rendõr szolgálaton kívül csak külön engedéllyel tarthatja magánál.
Az engedély iránti kérelmet külön indokolással az állományilletékes parancsnokhoz kell benyújtani, aki a szolgálati
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maroklõfegyver (lõszer) szolgálaton kívüli birtoklását külön indokolás nélkül is megtilthatja, vagy a kiadott engedélyt
visszavonhatja.

(2) Egyéni elbírálás alapján a szolgálati maroklõfegyver (lõszer) szolgálaton kívüli birtoklása esetén a biztonságos tárolás
feltételeinek meglétét a rendõri szerv vezetõje vagy megbízása alapján a rendõr legalább osztályvezetõi beosztású
szolgálati elöljárója köteles ellenõrizni.

(3) Amennyiben a rendõr 72 órát meghaladó ideig nem tartózkodik az (1) bekezdés szerinti engedélyben a szolgálati
maroklõfegyver (lõszer) tárolásának helyéül megjelölt helyen, úgy a szolgálati maroklõfegyvert (lõszert) a szolgálati
helyen kell tárolnia. A rendõr akadályoztatása esetén közvetlen parancsnoka intézkedik a szolgálati maroklõfegyver
(lõszer) beszállítására.

(4) Az állományilletékes parancsnok nem adhat engedélyt, továbbá a kiadott engedélyt köteles visszavonni, ha
a) a rendõrrel szemben büntetõeljárás indult,
b) a rendõr szolgálati maroklõfegyverét az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi,

pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselõi munkaköri egészségi alkalmasságáról,
a szolgálat-, illetve keresõképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló együttes
rendelet alapján bevonták,

c) a rendõr illetménynélküli szabadságon van,
d) a biztonságos tárolás feltételei nem biztosítottak,
e) a rendõr a lõfegyverrel (lõszerrel) bármely módon visszaélt.

72. A szolgálatba lépés követelményei

98. § (1) A rendõr szolgálatellátásra kipihenten, az elõírásoknak megfelelõ tiszta és ápolt öltözetben köteles megjelenni.
(2) A közterületen, fogdában, elõállító egységben végzett szolgálatellátás során az egyenruhát viselõ rendõr

magántulajdonú mobil rádiótelefon készüléket nem tarthat magánál
a) a határrendészeti,
b) a közlekedésrendészeti,
c) a közrendvédelmi, valamint
d) a személy- és objektumvédelmi
feladatainak ellátása során. Ezen rendelkezés alól indokolt esetben a szolgálati elöljáró felmentést adhat.

(3) Váltásos vagy vezényléses szolgálat esetén a rendõrrel a következõ szolgálati beosztását a szolgálati elöljáró 7 nappal
korábban közli, kivéve, ha a szolgálatba lépés idõpontja nem látható elõre.

(4) Ha a rendõr szeszes italt fogyasztott vagy más szer hatása miatt bódult állapotban van, szolgálatba nem osztható be.
(5) Ha a rendõr ittassága vagy önhibából eredõ bódult állapota miatt nem láthatja el szolgálatát, fegyelmi, valamint

büntetõjogi felelõsséggel tartozik, és részére illetmény a szolgálatból kiesett idõre nem jár. Nem felel a rendõr az ital,
illetve a jogszerûen fogyasztható bódító hatású szer hatása alatti megjelenéséért, ha szabadidejébõl rendelik be, és
a fogyasztás a berendelés közlése elõtt történt.

73. A rendõr nyilvános szereplése

99. § (1) A rendõr a sajtó, a rádió és a televízió megkeresése alapján a feladatkörébe tartozó szolgálati ügyekrõl, egyes
bûncselekményekrõl csak engedéllyel és a személyes adatok védelmére vonatkozó elõírások betartásával
nyilatkozhat. Az engedélyt az országos rendõrfõkapitány, a Terrorelhárítási Központ fõigazgatója, a Nemzeti Védelmi
Szolgálat fõigazgatója, továbbá a megyei (fõvárosi) rendõrfõkapitányok, azok helyettesei, a velük azonos hatáskörû,
valamint az általuk felhatalmazott vezetõk adhatják meg.

(2) Kivételes esetben – különösen bûncselekmény, közlekedési baleset vagy más rendkívüli esemény helyszínén –
a rendõr tényközlõ nyilatkozatot tehet, amelyben a minõsített adat védelmére vonatkozó követelményeket és a
személyhez fûzõdõ jogokat nem sértheti, a felelõsség kérdésében nem foglalhat állást. A rendõr nyilatkozatáról utólag 
az engedélyezésre jogosultnak jelentést tesz.

(3) A rendõrség személyügyi kérdéseirõl, országos jelentõségû, rendkívüli vagy váratlan eseményekrõl – a tények
közlésén kívül – csak az országos rendõrfõkapitány, a Terrorelhárítási Központ fõigazgatója, a Nemzeti Védelmi
Szolgálat fõigazgatója vagy a helyetteseik hozzájárulásával lehet nyilatkozni.
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(4) A sajtó, a rádió, a televízió megkeresésére az országos rendõrfõkapitány és helyettesei, valamint – a hatáskörükbe
tartozó ügyben – a Terrorelhárítási Központnál,és a Nemzeti Védelmi Szolgálatnál a fõigazgató, az irányításuk alá
tartozó szervek vezetõi, továbbá ezen szervek vezetõinek helyettesei vagy megbízásuk alapján a sajtóreferens
(sajtószóvivõ) jogosultak nyilatkozni. Nyilatkozattételre a felsorolt vezetõk által kijelölt személyek is jogosultak.
A kijelölés nem utasítható vissza, ha a nyilatkozattétel a kijelölt személynek hivatalból kötelessége.

(5) Ha az intézkedésben egyidejûleg több, az Rtv. 4. § (2) bekezdésében meghatározott rendõri szerv vesz részt, úgy
nyilatkozni csak az egymással történt egyeztetést követõen lehet.

(6) Az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv állományába tartozó rendõr a rendõrség
képviselõjeként, szakértõjeként a sajtóban, a rádió és a televízió mûsoraiban, filmekben csak az országos
rendõrfõkapitány, valamint helyettesei, a Terrorelhárítási Központ vagy a Nemzeti Védelmi Szolgálat állománya esetén 
a fõigazgató elõzetes hozzájárulásával szerepelhet. A rendõri mivoltra történõ utalás nélkül tartott tudományos,
kulturális elõadások megtartásához, ilyen irányú egyéb közszerepléshez – beleértve a rádióban és televízióban történõ 
szereplést is – engedély nem kell.

100. § (1) A rendõrségi adatok felhasználásával készített szakirodalmi, valamint valóságos rendõrségi ügyeket feldolgozó
irodalmi alkotást a rendõr elõzetes engedéllyel jelentethet meg. Az ilyen mûveken a szerzõ nevén kívül rendfokozatát
fel lehet tüntetni.

(2) Nyilvános szerepléshez – ha az rendõrként történik – engedélyt kell kérni. Az engedély megadására megyei (fõvárosi)
rendõr-fõkapitányságnál vagy az alárendeltségébe tartozó rendõrkapitányságnál, határrendészeti kirendeltségnél
szolgálatot teljesítõ rendõr esetében a megyei (fõvárosi) rendõrfõkapitány, az Rtv. 4/A. §-a (1) bekezdése alapján az
egyes feladatok ellátására létrehozott rendõri szervnél szolgálatot teljesítõ rendõr esetében a rendõri szerv vezetõje,
az ORFK állományában szolgálatot teljesítõ rendõr esetében az országos rendõrfõkapitány, a Terrorelhárítási
Központnál, a Nemzeti Védelmi Szolgálatnál a fõigazgató jogosult.

74. Kiképzés, önképzés

101. § (1) A rendõr kötelessége, hogy az esküben vállalt kötelezettségének teljesítéséhez, továbbá a szolgálat ellátásához
szükséges szakmai képzettséget, általános mûveltséget és fizikai erõnlétet megszerezze és fenntartsa; ehhez a
munkáltató segítséget nyújt.

(2) A rendõr a szolgálat ellátásához elõírt szakmai képzettséget a katonai, rendvédelmi és más felsõoktatási
intézményekben, a rendészeti szakközépiskolákban, továbbá a rendõrség szaktanfolyamain szerezheti meg.
A képzettség fejlesztése a szakmai iskolában folytatott tanulmányok elvégzése útján történik.

VIII. FEJEZET
AZ EGYENRUHA VISELÉSE

102. § (1) Az egyenruha viselésére jogosult csak a rendszeresített egyenruházati felszerelést viselheti.
(2) A szolgálati elöljáró köteles ellenõrizni, hogy a rendõr által viselt ruházat állapota megfelelõ-e, a ruházat tiszta-e.
(3) A szolgálati elöljáró gondoskodik arról, hogy az állomány szolgálati öltözetét és felszerelését megfelelõ körülmények

között, a szolgálati helyén tudja tárolni.

IX. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

103. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Rendõrség Szolgálati Szabályzatáról szóló 62/2007. (XII. 23.) IRM rendelet.

104. § (1) A különleges eszközök és módszerek engedélyezésérõl és igénybevételérõl szóló 26/1999. (VIII. 13.) BM rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § (1) Az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv egyes szervei törvényben meghatározott
feladataik teljesítése érdekében e rendelet szerint kérhetik a bírói engedélyhez kötött, a titkos információgyûjtésre és a 
titkos adatszerzésre szolgáló eszközök és módszerek (a továbbiakban együtt: különleges eszközök) alkalmazásának
engedélyezését.
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(2) A Terrorelhárítási Központ (a továbbiakban: TEK) és a Nemzeti Védelmi Szolgálat (a továbbiakban: NVSZ)
törvényben meghatározott feladataik teljesítése érdekében e rendelet szerint kérhetik a bírói engedélyhez kötött, a
titkos információgyûjtésre szolgáló különleges eszközök alkalmazásának engedélyezését.”

(2) Az R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A különleges eszközök alkalmazása iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem)
1. az országos rendõrfõkapitány,
2. az Országos Rendõr-fõkapitányság (a továbbiakban: ORFK) Rendészeti Fõigazgatóság fõigazgatója,
3. az ORFK Bûnügyi Fõigazgatóság fõigazgatója,
4. az ORFK Bûnügyi Fõigazgatóság Bûnügyi Fõosztály (a továbbiakban: ORFK Bûnügyi Fõosztály) fõosztályvezetõje,
5. a Nemzeti Nyomozó Iroda (a továbbiakban: NNI) igazgatója,
6. az NNI igazgatóhelyettesei,
7. az NNI Szervezett Bûnözés Elleni Fõosztály fõosztályvezetõje,
8. az NNI Gazdaságvédelmi Fõosztály fõosztályvezetõje,
9. az NNI Bûnügyi Fõosztály fõosztályvezetõje,
10. az NNI Területi Fõosztály vezetõje,
11. az NNI Tanúvédelmi Szolgálat vezetõje,
12. a megyei (fõvárosi) rendõrfõkapitány,
13. a megyei rendõr-fõkapitányság bûnügyi igazgatója, illetve a budapesti rendõrfõkapitány bûnügyi helyettese,
14. a Repülõtéri Rendõr Igazgatóság (a továbbiakban: RRI) igazgatója, az RRI igazgatójának bûnügyi helyettese,
15. az NVSZ fõigazgatója,
16. az NVSZ Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata Igazgatóságának igazgatója,
17. az NVSZ Polgári Titkosszolgálatok Védelmi Szolgálata Igazgatóságának igazgatója,
18. az NVSZ Közigazgatási Szervek Védelmi Szolgálata Igazgatóságának igazgatója,
19. az NVSZ Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata Igazgatóságának igazgatóhelyettese,
20. a TEK fõigazgatója,
21. a TEK fõigazgató-helyettese,
22. a TEK Felderítési Igazgatóság igazgatója, valamint
23. a TEK Felderítési Igazgatóság fõosztályvezetõi
terjeszthetik elõ.”

(3) Az R.
a) 2. § (3) bekezdésében az „az ORFK” szövegrész helyébe az „az RRI igazgatója”,
b) 2. § (4) bekezdésében az „az (1) bekezdés a)–e), j), m), o)–q), u)–y) pontjaiban” szövegrész helyébe az

„az (1) bekezdés 1–6., 12., valamint 15–21. pontjában”
szöveg lép.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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1. melléklet a 30/2011. (IX. 22.) BM rendelethez

Sorszám: ...........................

JEGYZÉK
a letéti tárgyakról

Név (születési neve):................................................................................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ..............................................................................................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................................................................................................
Személyazonosító okmány száma: ....................................................................................................................................................................
Állampolgársága:......................................................................................................................................................................................................
Lakóhely, tartózkodási hely: .................................................................................................................................................................................

Az elõállító helyiségben elhelyezett fogvatartott személytõl, az alábbi letéti tárgyakat, fizetõeszközöket és értéket
átvettem:

 1. ........................................................................................................  9. ..........................................................................................................
 2. ........................................................................................................  10. ........................................................................................................
 3. ........................................................................................................  11. ........................................................................................................
 4. ........................................................................................................  12. ........................................................................................................
 5. ........................................................................................................  13. ........................................................................................................
 6. ........................................................................................................  14. ........................................................................................................
 7. ........................................................................................................  15. ........................................................................................................
 8. ........................................................................................................  16. ........................................................................................................
  
 A fenti tárgyak átadását elismerem:  
  ........................................................

 felügyeletet végrehajtó 
 ........................................................

 érintett
  ........................................................

 tanú

Az elõállító egységben történõ elhelyezésem alkalmával tõlem átvett fentiekben felsorolt fizetõeszközt, értékeket és
tárgyakat a mai napon hiánytalanul visszakaptam.

..................................., ...... ................... .....

........................................................
érintett

A ....................... sz. jegyzékben ............................. tételszám alatt felsorolt és .......................................... (név) elvett személyi
tárgyaknak a ............................... ................................... rendõri szervtõl való átvételét elismerem.

.....................................................
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2. melléklet a 30/2011. (IX. 22.) BM rendelethez

NYOMTATVÁNY
az elõállító helyiségben elhelyezett fogvatartott személyrõl

Dátum

 A fogvatartott neve,
szül. helye, ideje (év, hó, nap,)

anyja neve,
lakcíme

 Az elhelyezést kezdeményezõ szerv
megnevezése

- - -
az elhelyezés kezdõ idõpontja

 Az elõállító helyiség elhagyásának idõpontja
Étkeztetésre vonatkozó megjegyzések

 év  hó  nap  óra, perc  év  hó  nap  óra, perc

    

        

A felügyeletet végrehajtó
rendkívüli õr neve
azonosító száma:

aláírás
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A belügyminiszter 31/2011. (IX. 22.) BM rendelete
a temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjról szóló
28/2009. (X. 29.) ÖM rendelet módosításáról

A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény 41/B. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági
miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el: 

1. § A temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjról szóló 28/2009. (X. 29.) ÖM
rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A jogszabályban meghatározott temetkezési szolgáltatást engedélyezõ hatóság részére az 1. § szerinti díjat
a települési önkormányzatnak az 1. mellékletben meghatározott számú költségvetési elszámolási számlájára kell
megfizetni. 
(2) A fõvárosi és megyei kormányhivatalok részére a 2. § szerinti díjat a 2. mellékletben meghatározott számú
elõirányzat-felhasználási keretszámlára kell megfizetni.”

2. § Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az elsõfokú eljárásért fizetendõ díj a temetkezési szolgáltatást engedélyezõ hatóság, a fellebbezési eljárásért
fizetendõ díj a fõvárosi és megyei kormányhivatalok mûködési bevétele.”

3. § Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

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

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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1. melléklet a 31/2011. (IX. 22.) BM rendelethez
„1. melléklet a 28/2009. (X. 29.) ÖM rendelethez

A települési önkormányzatok költségvetési elszámolási számlaszámai 

Baranya megye

Bóly 50100019-12001149-00000000
Harkány 11600006-00000000-21550971
Komló 11731063-15331524-00000000
Mohács 12077007-00153303-00100008
Pécs 11731001-15478706-00000000
Pécsvárad 11731104-15331919-00000000
Sásd 11731111-15331933-00000000
Sellye 11731128-15331256-00000000
Siklós 50600083-30050877-51000002
Szentlõrinc 11731135-15332549-00000000
Szigetvár 11731094-15332233-00000000
Villány 11731142-15331263-00000000

Bács-Kiskun megye

Baja 11732033-15336244-00000000
Bácsalmás 11732088-15336471-00000000
Izsák 11732112-15340151-00000000
Jánoshalma 11732129-15338954-00000000
Kalocsa 11732040-15336938-00000000
Kecel 11732136-15338590-00000000
Kecskemét 11732002-15337544-00000000
Kerekegyháza 11732002-15337908-00000000
Kiskõrös 10701300-48535706-51100005
Kiskunfélegyháza 11732071-15338284-00000000
Kiskunhalas 11732064-15338806-00000000
Kiskunmajsa 11732143-15339010-00000000
Kunszentmiklós 11732150-15337915-00000000
Lajosmizse 10402599-00026400-00000006
Solt 11732301-15337300-00000000
Soltvadkert 52700024-15338631-01800009
Szabadszállás 11732356-15338040-00000000
Tiszakécske 11732208-15338112-00000000

Békés megye

Battonya 11733089-15344155-00000000
Békés 11998707-04606811-00000000
Békéscsaba 11733003-15345008-00000000
Dévaványa 10402142-49564855-56551002
Elek 11733113-15343501-00000000
Füzesgyarmat 11733223-15344681-00000000
Gyomaendrõd 53200125-11062402-00000000
Gyula 11733027-15346009-00000000
Mezõberény 10402142-49564948-48571008
Mezõhegyes 11733151-15344193-00000000
Mezõkovácsháza 11733034-15344100-00000000
Orosháza 11733041-15346315-00000000
Sarkad 11733175-15343783-00000000
Szarvas 10402142-21423475-00000000
Szeghalom 10402142-50485250-54561008

Tótkomlós 10402142-21422883-00000000
Vésztõ 11733209-15344818-00000000

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsodnádasd 11734121-15349246-00000000
Cigánd 11734138-15349480-00000000
Edelény 12037805-00113009-00100007
Emõd 11734004-15348568-00000000
Encs 10402142-21423530-00000000
Felsõzsolca 54500112-10030015-00000000
Gönc 54600119-10027484-00000000
Kazincbarcika 11734152-15350057-00000000
Mezõcsát 11734217-15348599-00000000
Mezõkövesd 11734107-15350071-00000000
Miskolc 10700086-42689106-51100005
Ózd 11734121-15350088-00000000
Putnok 11734183-15349332-00000000
Sajószentpéter 12046102-00196800-00100005
Sárospatak 11734169-15350095-00000000
Sátoraljaújhely 11734138-15350105-00000000
Szendrõ 11734080-15348166-00000000
Szerencs 11734145-15349882-00000000
Szikszó 11734190-15348465-00000000
Tiszaújváros 11734114-15350064-00000000
Tokaj 56100017-15349954-00000000

Csongrád megye

Csongrád 11735050-15354721-00000000
Hódmezõvásárhely 11600006-00000000-21806849
Kistelek 10402142-50494849-52501008
Makó 12069000-01103144-00100007
Mindszent 10402142-49564856-48491005
Mórahalom 11735115-15354477-00000000
Szeged 12067008-00102705-00100002
Szentes 12066007-00372800-00100007

Fejér megye

Aba 11600006-00000000-13257408
Adony 12024009-00112721-00100009
Bicske 11736020-15361497-00000000
Dunaújváros 10400463-50526570-56851027
Enying 11500092-11110000-00000000
Ercsi 11990101-06156491-10000001
Gárdony 11736082-15362852-00000000
Mór 12080607-01023927-00100005
Polgárdi 11736099-15363004-00000000
Sárbogárd 11500092-11100001-00000000
Székesfehérvár 12023008-00153647-00100001
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Gyõr-Moson-Sopron megye

Csorna 10402142-21422838-00000000
Fertõd 12094318-00205468-00100002
Gyõr 11737007-15466004-00000000
Kapuvár 10700426-46775308-51100005
Mosonmagyaróvár 11737076-15367400-00000000
Pannonhalma 59300247-15366791-00000000
Sopron 11600006-00000000-33229625
Tét 11737007-15366801-00000000

Hajdú-Bihar megye

Balmazújváros 11738091-15373175-00000000
Berettyóújfalu 11738046-15372459-00000000
Biharkeresztes 12052705-00225521-00100002
Debrecen 11738008-15461009-00000000
Derecske 11738118-15372985-00000000
Hajdúböszörmény 11738060-15372514-00000000
Hajdúdorog 11738125-15373216-00000000
Hajdúhadház 60600149-14000106-00000000
Hajdúnánás 11738077-15372662-00000000
Hajdúszoboszló 11738084-15372741-00000000
Komádi 11738132-15373034-00000000
Létavértes 11738008-15373319-00000000
Nádudvar 11738149-15373670-00000000
Nyíradony 11738008-15373333-00000000
Polgár 61200216-11052733-00000000
Püspökladány 11738053-15373694-00000000
Téglás 60600156-11038119-00000000
Tiszacsege 11738170-15373443-00000000
Vámospércs 61400007-10004737-00000000

Heves megye

Bélapátfalva 11739009-15379274-00000000
Eger 12033007-00102883-00100003
Füzesabony 11739023-15380580-00000000
Gyöngyös 12032006-00126693-00100006
Hatvan 10403538-49575051-56561001
Heves 11739047-15379683-00000000
Lõrinci 10403538-49575051-56571031
Pétervására 11739085-15379353-00000000

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jászapáti 11745114-15409625-00000000
Jászárokszállás 11745121-15409656-00000000
Jászberény 11745035-15408442-00000000
Jászfényszaru 11745035-15409728-00000000
Karcag 12053005-01000953-00100009
Kisújszállás 11745080-15408710-00000000
Kunhegyes 11745145-15410072-00000000
Kunszentmárton 11745042-15409890-00000000
Martfû 11745169-15410106-00000000
Mezõtúr 12054006-00134485-00100008
Szolnok 12050002-00138011-00100005
Tiszaföldvár 11745176-15410168-00000000
Tiszafüred 11600006-00000000-30175723

Törökszentmiklós 10700309-24851305-51100005
Túrkeve 11745107-15409508-00000000
Újszász 70300053-15410223-00000000

Komárom-Esztergom megye

Dorog 11740023-15385743-00000000
Esztergom 10403648-49564948-53491029
Kisbér 12028003-00103265-00100000
Komárom 12029004-00204291-00100003
Nyergesújfalu 11740092-15385822-00000000
Oroszlány 12028003-00254374-00100004
Tata 11500906-10005642-00000000
Tatabánya 11740009-15384481-00000000

Nógrád megye

Balassagyarmat 11741017-15450346-00000000
Bátonyterenye 11741048-15451017-00000000
Pásztó 11741024-15450827-00000000
Rétság 11741031-15451615-00000000
Salgótarján 10402142-49565051-57501001
Szécsény 10402142-21424304-00000000

Pest megye

Abony 11993609-06147486-10000104
Aszód 12001008-00169993-00100004
Budakeszi 11742348-15390022-00000000
Budaörs 11742173-15390053-00000000
Cegléd 11742025-15394772-00000000
Dabas 64400099-10918018-00000000
Dunaharaszti 11742180-15393173-00000000
Dunakeszi 14100196-62000549-01000009
Érd 12001008-00209494-00100001
Göd 10700323-42056506-51100005
Gödöllõ 12001008-00155330-00100004
Gyál 11600006-00000000-21616404
Gyömrõ 11742197-15392017-00000000
Monor 11742056-15392079-00000000
Nagykáta 11742063-15392581-00000000
Nagykõrös 10915008-00000003-70920005
Nagymaros 11742094-15394033-00000000
Pécel 10400494-50505156-57531006
Pilisvörösvár 11742245-15390101-00000000
Pomáz 10403057-50485456-57481008
Ráckeve 11742070-15393238-00000000
Százhalombatta 11999007-03100013-00000000
Szentendre 12001008-00122568-00100003
Szigetszentmiklós 11742252-15393276-00000000
Szob 11742269-15394071-00000000
Tököl 11742252-15393290-00000000
Tura 12001008-00379356-00100008
Vác 11742094-15395429-00000000
Vecsés 11742283-15392165-00000000
Veresegyház 11742049-15391676-00000000
Visegrád 11742087-15393788-00000000

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 109. szám 28649



Somogy megye

Balatonboglár 12072514-01000463-00100001
Balatonföldvár 14100110-35181549-03000001
Balatonlelle 11743064-15401005-00000000
Barcs 11743057-15397191-00000000
Csurgó 11743088-15398518-00000000
Fonyód 11743095-15396516-00000000
Kaposvár 11743002-15398006-00000000
Lengyeltóti 11743105-15396523-00000000
Marcali 10403947-39411321-00000000
Nagyatád 10403954-39511548-00000000
Nagybajom 11743143-15397672-00000000
Siófok 11639002-06180700-39000008
Tab 11743112-15396028-00000000

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Baktalórántháza 11744072-15404280-00000000
Csenger 11744096-15404864-00000000
Demecser 11744003-15404352-00000000
Dombrád 11744003-15403753-00000000
Fehérgyarmat 11744027-15403485-00000000
Ibrány 14100055-73521649-01000000
Kisvárda 10402142-21423509-00000000
Máriapócs 11744058-15404084-00000000
Mátészalka 10700402-25452208-51100005
Nagyecsed 11744041-15404981-00000000
Nagyhalász 14100055-73638149-01000008
Nagykálló 11744120-15404503-00000000
Nyírbátor 11744058-15403571-00000000
Nyíregyháza 11744003-15402006-00000000
Rakamaz 10402142-50485454-51521005
Tiszalök 11744137-15404716-00000000
Tiszavasvári 11744144-15404761-00000000
Újfehértó 68800013-11039141-00000000
Vásárosnamény 11744065-15403399-00000000
Záhony 11744168-15403966-00000000

Tolna megye

Bátaszék 11746005-15414076-00000000
Bonyhád 11746036-15415187-00000000
Dombóvár 11746043-15415819-00000000
Dunaföldvár 70600133-15000013-00000000
Paks 11992206-07500109-00000000
Simontornya 11746098-15414557-00000000
Szekszárd 11746005-15416566-00000000
Tamási 11600006-00000000-38269815
Tolna 12071001-00153542-00100003

Vas megye

Celldömölk 10404711-49565148-53561002
Csepreg 72100354-17000703-00000000
Körmend 11747020-15420820-00000000
Kõszeg 11747051-15420909-00000000
Õriszentpéter 12099007-01028263-00100001
Répcelak 72600115-15001007-00000000

Sárvár 12096004-00103732-00100007
Szentgotthárd 11747068-15421481-00000000
Szombathely 12094507-00210301-00100008
Vasvár 11747075-15421900-00000000

Veszprém megye

Ajka 11748038-15429726-00000000
Balatonalmádi 11748083-15430290-00000000
Balatonfüred 11748069-15429207-00000000
Balatonfûzfõ 12082001-00160532-00100002
Devecser 11748090-15427085-00000000
Herend 11748007-15428770-00000000
Pápa 11748045-15429410-00000000
Sümeg 11748100-15427607-00000000
Tapolca 11748052-15429348-00000000
Várpalota 12081000-00115409-00100001
Veszprém 11748007-15430001-00000000
Zirc 73900030-10011719-00000000

Zala megye

Hévíz 11749039-15432429-00000000
Keszthely 11749039-15432711-00000000
Lenti 14100299-10957149-01000001
Letenye 11749046-15432113-00000000
Nagykanizsa 14100330-92660049-01000003
Pacsa 10402269-50494849-57511002
Zalaegerszeg 11749008-15432704-00000000
Zalakaros 14100347-92765749-01000006
Zalalövõ 11749008-15432405-00000000
Zalaszentgrót 11749053-15432443-00000000

Budapest fõváros

I. ker. 12010154-00379543-00100000
II. ker. 12001008-00201761-00100004
III. ker. 12001008-00131713-00100007
IV. ker. 12010422-00208592-00100005
V. ker. 11784009-15505006-00000000
VI. ker. 11784009-15506007-00000000
VII. ker. 11784009-15507008-00000000
VIII. ker. 14100309-10213949-01000006
IX. ker. 12001008-00170290-00100006
X. ker. 11784009-15510000-00000000
XI. ker. 11784009-15511001-00000000
XII. ker. 12001008-00155297-00100006
XIII. ker. 11784009-15513003-00000000
XIV. ker. 11784009-15514004-00000000
XV. ker. 11784009-15515005-00000000
XVI. ker. 11784009-15516006-00000000
XVII. ker. 11784009-15517007-00000000
XVIII. ker. 10900028-00000002-39950006
XIX. ker. 11784009-15519009-00000000
XX. ker. 11784009-15520009-00000000
XXI. ker. 11784009-15521000-00000000
XXII. ker. 11784009-15522001-00000000
XXIII. ker. 11784009-15523002-00000000”
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2. melléklet a 31/2011. (IX. 22.) BM rendelethez
„2. melléklet a 28/2009. (X. 29.) ÖM rendelethez

A megyei kormányhivatalok elõirányzat-felhasználási keretszámlaszámai

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00299657-00000000

Baranya Megyei Kormányhivatal 10024003-00299585-00000000

Békés Megyei Kormányhivatal 10026005-00299578-00000000

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 10027006-00299561-00000000

Budapest Fõváros Kormányhivatala 10023002-00299592-00000000

Csongrád Megyei Kormányhivatal 10028007-00299664-00000000

Fejér Megyei Kormányhivatal 10029008-00299640-00000000

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 10033001-00299633-00000000

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 10034002-00299626-00000000

Heves Megyei Kormányhivatal 10035003-00299619-00000000

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei  Kormányhivatal  10045002-00299602-00000000

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 10036004-00299554-00000000

Nógrád Megyei Kormányhivatal 10037005-00299547-00000000

Pest Megyei Kormányhivatal 10023002-00299671-00000000

Somogy Megyei Kormányhivatal 10039007-00299688-00000000

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  10044001-00299695-00000000

Tolna Megyei Kormányhivatal 10046003-00299530-00000000

Vas Megyei Kormányhivatal 10047004-00299523-00000000

Veszprém Megyei Kormányhivatal 10048005-00299516-00000000

Zala Megyei Kormányhivatal 10049006-00299509-00000000”

A nemzetgazdasági miniszter 36/2011. (IX. 22.) NGM rendelete
a gépek biztonsági követelményeirõl és megfelelõségének tanúsításáról szóló 
16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet módosításáról és a hajók tartályainak kalibrálására vonatkozó
elõírásokról szóló  7/2000. (II. 25.) GM rendelet hatályon kívül helyezésérõl

A fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A gépek biztonsági követelményeirõl és megfelelõségének tanúsításáról szóló 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet
(a továbbiakban: R.) 2. §-a következõ 17. és 18. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„17. peszticidek kijuttatására szolgáló gép: kifejezetten a növényvédõ szerek forgalomba hozataláról szóló,
2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (1) bekezdése szerinti növényvédõ
szerek kijuttatására szolgáló gép;
18. alapvetõ egészségvédelmi és biztonsági követelmények: az e rendelet hatálya alá tartozó termékek tervezésével és
gyártásával kapcsolatos, olyan kötelezõ rendelkezések, amelyek célja a személyek egészsége és biztonsága, és adott
esetben a háziállatok és a tulajdon, továbbá szükség esetén a környezet magas szintû védelmének biztosítása.”
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2. § Az R. 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Gép vagy részben kész gép csak akkor hozható forgalomba vagy helyezhetõ üzembe, ha megfelel az e rendelet
szerinti biztonsági és egészségvédelmi elõírásoknak, és rendeltetésszerû összeszerelés, karbantartás és használat,
vagy az ésszerûen elõre látható rendellenes használat mellett nem veszélyezteti a személyek, állatok életét, testi
épségét, egészségét és a vagyonbiztonságot, valamint adott esetben a környezetet.
(2) A gépet vagy részben kész gépet úgy kell tervezni, gyártani, kialakítani, és akkor lehet forgalomba hozni, ha
megfelel az 1. mellékletben meghatározott alapvetõ biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek.
A környezetvédelemmel kapcsolatos alapvetõ egészségvédelmi és biztonsági követelmények csak az 1. melléklet
2.4. pontjában említett gépekre alkalmazandók.”

3. § Az R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha az e rendelet hatálya alá tartozó CE megfelelõségi jelöléssel, EK-megfelelõségi nyilatkozattal ellátott gép
a rendeltetésszerû használat során, az ésszerûen elõre látható feltételek mellett veszélyezteti a személyek, állatok vagy 
anyagi javak biztonságát és adott esetben a környezetet is, a piacfelügyeleti hatóság elrendeli a már forgalomba
hozott gép forgalomból való kivonását, megtiltja annak forgalomba hozatalát vagy üzembe helyezését, használatát;
jogosult elrendelni a termék visszahívását és megtett intézkedéseirõl haladéktalanul tájékoztatja az Európai
Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság), megjelölve az intézkedés alapjául szolgáló következõ okok valamelyikét:
a) az 1. mellékletben meghatározott alapvetõ biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek való nem
megfelelés, vagy
b) a honosított harmonizált szabványok nem megfelelõ alkalmazása, vagy
c) a honosított harmonizált szabványok hiányosságai.”

4. § Az R. 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„16. § Ez a rendelet
a) a gépekrõl és a 95/16/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. május 17-i 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek, az irányelv 24. cikke kivételével, továbbá
b) a 2006/42/EK irányelvnek a peszticidek kijuttatására szolgáló gépek tekintetében történõ módosításáról szóló,
2009. október 21-i 2009/127/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”

5. § Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

6. § Hatályát veszti a hajók tartályainak kalibrálására vonatkozó elõírásokról szóló 7/2000. (II. 25.) GM rendelet.

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.  
(2) 2011. december 15-én lép hatályba az 1–5. §, a 8. § (1) bekezdése, valamint az 1. melléklet. 
(3) E rendelet 2011. december 16-án hatályát veszti. 

8. § (1) E rendelet 1–5. §-a, valamint 1. melléklete a 2006/42/EK irányelvnek a peszticidek kijuttatására szolgáló gépek
tekintetében történõ módosításáról szóló, 2009. október 21-i 2009/127/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet 6. §-a a 71/317/EGK, a 71/347/EGK, a 71/349/EGK, a 74/148/EGK, a 75/33/EGK, a 76/765/EGK, a 76/766/EGK és 
a 86/217/EGK mérésügyi irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2011. március 9-i 2011/17/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelv 1. cikkének és 5. cikk (1) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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1.  melléklet a 36/2011. (IX. 22.) NGM rendelethez

1. Az R. 1. melléklet „Általános alapelvek” alcíme a következõ 6. ponttal egészül ki:
„6. A gépek tervezésekor figyelembe kell venni az általános rész követelményeit és egy vagy több további rész
követelményeit, az 1. pontban meghatározott kockázatelemzés eredményétõl függõen. A környezetvédelemre
vonatkozó alapvetõ egészségvédelmi és biztonsági követelmények csak a 2.4. pontban említett gépekre
alkalmazandók."

2. Az R. 1. melléklet 2. Az egyes gépfajtákra vonatkozó kiegészítõ alapvetõ biztonsági és egészségvédelmi
követelmények pontja a 2.1. pontot megelõzõen a következõ szöveggel egészül ki:
„Élelmiszeripari gépek, kozmetikai és gyógyszeripari gépek, hordozható kézi és/vagy kézi irányítású gépek,
hordozható rögzítõ és egyéb összekapcsoló gépek, famegmunkáló és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal
rendelkezõ anyagok megmunkálására alkalmas gépek, valamint a peszticidek kijuttatására szolgáló gépek esetében
be kell tartani az ebben a fejezetben foglalt valamennyi alapvetõ egészségvédelmi és biztonsági követelményt.”

3. Az R. 1. melléklet 2. Az egyes gépfajtákra vonatkozó kiegészítõ alapvetõ biztonsági és egészségvédelmi
követelmények pontja a következõ 2.4. ponttal egészül ki:
„2.4. PESZTICIDEK KIJUTTATÁSÁRA SZOLGÁLÓ GÉPEK
2.4.1. Általános
A peszticidek kijuttatására szolgáló gép gyártójának vagy meghatalmazott képviselõjének biztosítania kell, hogy az
Általános alapelvek 1. pontjában foglalt kockázatelemzésnek és kockázatcsökkentésnek megfelelõen elemzés
készüljön a környezet peszticidek általi, nem szándékos veszélyeztetésének kockázatairól.
A peszticidek kijuttatására szolgáló gépeket úgy kell megtervezni és gyártani az elsõ bekezdésben említett
kockázatelemzés eredményének figyelembevételével, hogy a gépeket a környezet peszticidek általi, nem szándékos
veszélyeztetése nélkül lehessen mûködtetni, beállítani és karbantartani.
A szivárgást minden esetben meg kell akadályozni.
2.4.2. Irányítás és felügyelet
A peszticid kibocsátását a kezelõ helyzetébõl tudni kell könnyedén és pontosan irányítani, felügyelni és azonnal
leállítani.
2.4.3. Feltöltés és ürítés
A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy megkönnyítse a szükséges mennyiségû peszticiddel való pontos
feltöltést, és biztosítsa a könnyû és teljes kiürítést, ugyanakkor megelõzze a peszticid szivárgását, és elkerülje a
vízforrás szennyezõdését az ilyen mûveletek során.
2.4.4. A peszticidek kijuttatása
2.4.4.1. Kijuttatási arány
A gépet fel kell szerelni a kijuttatási arány könnyû, pontos és megbízható beállítására szolgáló eszközzel.
2.4.4.2. Elosztás, elhelyezés és a peszticid szétszóródása
A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy biztosított legyen a peszticid célterületre jutása, és minimális legyen a
többi területre jutó veszteség, továbbá megelõzzék a peszticid szétszóródását a környezetbe. Adott esetben
biztosítani kell az egyenletes és homogén eloszlást.
2.4.4.3. Vizsgálatok
Annak biztosítására, hogy a gép releváns részei megfeleljenek a 2.4.4.1. és a 2.4.4.2. pontban foglalt
követelményeknek, a gyártó vagy meghatalmazott képviselõje köteles minden érintett géptípus esetében elvégezni
vagy elvégeztetni a megfelelõ vizsgálatokat.
2.4.4.4. Leállás közbeni veszteség
A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy megakadályozza a permetezõ berendezés leállításakor bekövetkezõ
veszteségeket.
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2.4.5. Karbantartás
2.4.5.1. Tisztítás
A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy lehetséges legyen annak a környezet szennyezése nélküli, könnyû és
alapos tisztítása.
2.4.5.2. Szervizelés
A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy könnyen és a környezet szennyezése nélkül kicserélhetõk legyenek az
elhasználódott alkatrészek.
2.4.6. Ellenõrzések
A helyes mûködés ellenõrzése érdekében lehetõvé kell tenni a szükséges mérõmûszerek könnyû csatlakoztatását a
géphez.
2.4.7. A fúvókák, szûrõk és filterek megjelölése
A fúvókákat, szûrõket és filtereket olyan jelöléssel kell ellátni, hogy típusuk és méretük világosan azonosítható legyen.
2.4.8. Az alkalmazott peszticid feltüntetése
A gépet adott esetben olyan külön tartóval kell ellátni, amelyen a kezelõ elhelyezheti az alkalmazott peszticid nevét.
2.4.9. Használati utasítás
A használati utasításnak a következõ tájékoztatást kell tartalmaznia:
a) a környezetszennyezés elkerülése érdekében a kikeverés, a feltöltés, a permetezés, a kiürítés, a tisztítás, a
karbantartási és szállítási munkálatok során megteendõ óvintézkedéseket;
b) a peszticid célterületekre való kibocsátásának és a más területekre jutó veszteségek minimalizálásának
biztosításához szükséges, és a peszticid környezetbe való szétszóródásának megelõzését, adott esetben egyenletes és
homogén elosztását biztosító, a különbözõ mûködési környezetekre vonatkozó részletes üzemi feltételeket, ideértve
az ezeknek megfelelõ elõkészítést és beállításokat is;
c) a géphez használható fúvókák, szûrõk és filterek típusait és méreteit;
d) a gép helyes mûködését befolyásoló, kopásra hajlamos alkatrészek, mint például a fúvókák, szûrõk és filterek
ellenõrzésének gyakoriságát, továbbá cseréjének kritériumait és módját;
e) a kalibrálásra, mindennapi karbantartásra, téli elõkészítésre és a gép megfelelõ mûködéséhez szükséges egyéb
ellenõrzésekre vonatkozó elõírásokat;
f) a gép rendellenes mûködését elõidézni képes peszticidek típusait;
g) útmutatást, hogy a kezelõnek a 2.4.8. pontban említett külön tartón aktualizálnia kell az alkalmazott peszticid nevét;
h) különleges berendezések vagy kiegészítõk csatlakoztatását és használatát, valamint a meghozandó szükséges
óvintézkedéseket;
i) útmutatást, hogy a gépet a mezõ- és erdõgazdasági légi munkavégzésrõl, valamint a növényvédõ szerrel
szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezelésérõl szóló rendeletekben kijelölt szervek rendszeresen
ellenõrizhetik;
j) a gép azon jellemzõit, amelyeket ellenõrizni kell a megfelelõ mûködés biztosítása érdekében;
k) útmutatást a szükséges mérõmûszerek csatlakoztatásához.”
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A nemzeti erõforrás miniszter 56/2011. (IX. 22.) NEFMI rendelete
a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszerérõl, követelményeirõl és a képzés
finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet módosításáról

A muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés
i), m), w), z) pontjában és (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – az igazgatási szolgáltatási díj tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. § A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszerérõl, követelményeirõl és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. 
(I. 14.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép: 
„1. § Az e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és
a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: kulturális törvény) hatálya alá tartozó intézmények
(a továbbiakban: kulturális intézmény) közalkalmazotti vagy munkaviszony alapján, szakmai munkakörben, legalább
6 órában foglalkoztatott közép- és felsõfokú végzettségû szakemberei (a továbbiakban: kulturális szakemberek)
szervezett képzésének tervezésére, lebonyolítására, finanszírozására.”

2. § A rendelet 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § (1) A kulturális szakemberek szervezett képzése lehet:
a) a kultúráért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) által akkreditált, tanfolyam jellegû szakmai továbbképzés
(a továbbiakban: szakmai továbbképzési program),
b) az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) szereplõ iskolarendszeren kívüli formában múzeumi,
könyvtári, levéltári, közmûvelõdési, kép-, illetve hangarchívumi területre (a továbbiakban: kulturális területre)
vonatkozó szakképesítést adó képzés,
c) az államilag elismert B1 szintû, B2 szintû, C1 szintû, egy- vagy kétnyelvû, szóbeli, írásbeli vagy komplex
nyelvvizsgával záruló képzés,
d) a felsõoktatási intézmény által folytatott, oklevél kiadásával záruló, kulturális területre vonatkozó képzés, szakirányú 
továbbképzés,
e) a kulturális intézmény tevékenységi körébe tartozó szakterületen tudományos fokozat megszerzésére irányuló
doktori képzés, valamint
f) a kulturális intézmény tevékenységi körébe tartozó szakterületen nemzetközi program, szerzõdés alapján szervezett 
szakirányú továbbképzés.
(2) A felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában felsorolt jogalanyok akkor jogosultak
a jelen rendelet szerint akkreditált képzési tevékenység folytatására, ha a felnõttképzést folytató intézmények
nyilvántartásában szerepelnek.”

3. § (1) A rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A szervezett képzésben való részvétel megvalósul:
a) a miniszter által akkreditált, egy vagy több szakmai továbbképzési program tanulmányi kötelezettségeinek és
vizsgakövetelményeinek teljesítésével, amelyet az akkreditált szakmai továbbképzési programot nyújtó szervezet
által kiadott tanúsítvány igazol,
b) az iskolarendszeren kívüli formában az OKJ-ben szereplõ szakképesítést adó képzés tanulmányi kötelezettségeinek,
a szakképesítésért felelõs miniszter által meghatározott szakmai és vizsgakövetelmények teljesítésével, melyet
a szakképesítést elismerõ bizonyítvány igazol,
c) a nyelvvizsga tanulmányi kötelezettségeinek, vizsgakövetelményeinek teljesítésével, amelyet államilag elismert
nyelvvizsga-bizonyítvány igazol,
d) felsõoktatási intézmény által folytatott képzés, szakirányú továbbképzés vagy doktori képzés tanulmányi
kötelezettségeinek, vizsgakövetelményeinek teljesítésével, amelyet felsõoktatási intézmény által kiadott oklevél
igazol,
e) a nemzetközi egyezmény alapján szervezett tanfolyam tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével, amelyet
tanúsítvány, bizonyítvány vagy oklevél igazol.”
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(2) A rendelet a következõ 3/A. §-sal egészül ki: 
„3/A. § (1) A továbbképzési kötelezettség teljesíthetõ a 2. § (1) bekezdésében szereplõ képzéseken elõadóként való
részvétellel, a képzés szervezõje által kiállított igazolás alapján. Azonos képzés keretében azonos témában végzett
elõadói tevékenység csak egy továbbképzési ciklusban vehetõ figyelembe.
(2) Elõadóként tartott egy tanítási vagy konzultációs óra három továbbképzési órának felel meg a továbbképzési
kötelezettség teljesítésének számításakor. 
(3) A képzés szervezõje által kiállított igazolásnak tartalmaznia kell 
a) a felnõttképzést folytató intézmények nyilvántartásában szereplõ nyilvántartási számot, 
b) a képzés megnevezését,
c) a képzés helyszínét, 
d) a képzés idõtartamát, 
e) szakmai továbbképzési program esetén az akkreditációról szóló határozat számát, és
f) azt, hogy az elõadó a képzés során melyik témában hány tanítási óra idõtartamú oktatást és konzultációt tartott.”

4. § A rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: 
„(2) A miniszter az akkreditált szakmai továbbképzési programokat a nyilvántartása alapján a kormányzati portálon az
errõl szóló határozat jogerõre emelkedésétõl számított 30 napon belül közzéteszi.”

5. § A rendelet 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § (1) A szakmai továbbképzési program akkreditálására irányuló kérelemnek (a továbbiakban: kérelem)
tartalmaznia kell a szakmai továbbképzési program alábbi követelményeit:
a) a kérelmezõ adatai (neve, címe, besorolása, a szakmai továbbképzési program egyeztetésére kijelölt személy neve,
címe, telefonszáma, e-mail címe),
b) a kérelmezõnek a felnõttképzést folytató intézmények nyilvántartásában szereplõ nyilvántartási száma,
c) a szakmai továbbképzési program megnevezése, célja, célcsoportja: azoknak a munkaköröknek a megnevezése,
amelyekben foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt,
d) a jelentkezés feltételei,
e) a fõbb tanulmányi területek és azok arányai,
f) a szakmai és vizsgáztatási követelmények,
g) a szakmai továbbképzési program teljes óraszáma, ami minimum 30 óra, 
h) a szakmai továbbképzési program tartalmára vonatkozó részletes információk: 
ha) a szakmai továbbképzési program teljesítése során megszerezhetõ kompetenciák,
hb) a szakmai továbbképzési program részletes tematikája és hálóterve, 
hc) a képzés módszerei és formája,
hd) a szakmai továbbképzési program teljesítésének formai és tartalmi követelményei,
he) a kötelezõ és ajánlott szakirodalom jegyzéke,
hf) a teljes program lebonyolításához szükséges tárgyi és személyi feltételek meghatározása, ezen belül az oktatókkal
szemben támasztott szakmai követelmények meghatározása is,
hg) a szakmai továbbképzési programon elsajátítottak ellenõrzési és értékelési módjának megnevezése, leírása,
i) a szakmai továbbképzési program során indítható csoport létszáma,
j) minõségbiztosítási kötelezettségek: a résztvevõk elégedettségére, a képzés megvalósulására, valamint
eredményességére vonatkozó információgyûjtés eljárása, a visszajelzések feldolgozásának és hasznosításának módja,
k) a szakmai továbbképzési programon való részvétel egy fõre kalkulált alapköltsége, 
l) a kérelmezõ cégszerû aláírása.
(2) A szakmai továbbképzési programon való részvétel óráinak (1) bekezdés g) pontja szerinti meghatározásakor az
elméleti, gyakorlati képzésben való részvételhez, a konzultációhoz, beszámoláshoz, a vizsgára való felkészüléshez
szükséges összes órát 45 perces tanórák alapján kell figyelembe venni.
(3) A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:
a) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésérõl szóló igazolás,
b) amennyiben van, a korábban már akkreditált program felhasználási jogosultságát igazoló dokumentum másolata.
(4) A kérelemhez szükséges adatlapot a miniszter a kormányzati portálon rendszeresíti.”
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6. § A rendelet a következõ 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § A miniszter kilenc-kilenc fõs Muzeológiai, Mûtárgyvédelmi, Könyvtári, Közmûvelõdési, Levéltári, Kép-, illetve
Hangarchívumi Szakbizottságot (a továbbiakban: szakbizottság) bíz meg. Az egyes szakbizottságokba négy tagot
a miniszter hét évre delegál, három tagot megegyezés alapján az egyes területek reprezentatív szakmai
és érdek-képviseleti szervei hét évre delegálnak. A szakbizottság további két tagját a miniszter a kulturális szakértõk
közül esetenként bíz meg. A szakbizottság elnökét a hét évre delegált tagok közül a miniszter nevezi ki.”

7. § A rendelet 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép: 
„7. § (1) A szakmai továbbképzési program akkreditálásáról a miniszter – közigazgatási hatósági eljárás keretében –
határozattal dönt.
(2) A szakmai továbbképzési program akkor akkreditálható, ha
a) tartalmazza a rendelet 6. § (1) bekezdés c)–k) pontjában foglaltakat,
b) megfelel a képzési célnak,
c) tartalmi elemeinek egymásra épülése és összefüggései elõsegítik a képzési cél elérését, és
d) alkalmas arra, hogy a képzésben résztvevõ kulturális szakember elsajátítsa azokat az ismereteket és birtokolja azokat 
a jártasságokat, készségeket, amelyek megszerzését a program célként tûzte ki.
(3) A miniszternek az eljárás során szakértõi véleményt kell kérnie.
(4) Szakértõként kell kirendelni a kérelem tárgya szerinti szakmai terület szakbizottságát.
(5) A szakmai továbbképzési program akkreditációja legfeljebb öt évre szól.
(6) Az akkreditált szakmai továbbképzési programokat a miniszter nyilvántartja. 
(7) A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza: 
a) az intézmény neve,
b) az intézmény székhelyének megnevezése,
c) az intézmény felnõttképzést folytató intézmények nyilvántartásában szereplõ nyilvántartási száma,
d) a szakmai továbbképzési program megnevezése,
e) a szakmai továbbképzési program alapján megszerezhetõ kompetencia megnevezése,
f) a szakmai továbbképzési program óraszáma, 
g) a szakmai továbbképzési program akkreditációjáról szóló határozat száma,
h) a szakmai továbbképzési program nyilvántartásba vételi sorszáma,
i) a szakmai továbbképzési program idõbeli hatálya.”

8. § A rendelet a következõ 7/A. és 7/B. §-sal egészül ki: 
„7/A. § Amennyiben a miniszter a hatósági ellenõrzés során jogszabályban vagy a határozatban foglaltaktól eltérõt
tapasztal, és a jogszerû magatartás tanúsítására kitûzött határidõ eredménytelenül telik el, az akkreditációt
visszavonja.
7/B. § (1) Az akkreditált szakmai továbbképzési programot nyújtó szervezet – az akkreditálásról szóló határozat idõbeli
hatálya alatt – a tanulmányi kötelezettségek, vizsgakövetelmények teljesítését, a szakmai továbbképzési program
sikeres befejezését tanúsítvány kiadásával igazolja.
(2) A tanúsítvány tartalmazza:
a) az akkreditált szakmai továbbképzési programot nyújtó szervezet hivatalos nevét, székhelyét, felnõttképzést
folytató intézmények nyilvántartásában szereplõ nyilvántartási számát,
b) a szakmai továbbképzési program akkreditációjáról szóló határozat számát,
c) a szakmai továbbképzési program helyszínét,
d) szakmai továbbképzési programban résztvevõ személy természetes személyazonosító adatait, 
e) a szakmai továbbképzési program megnevezését, a megszerzett ismeretek, kompetenciák felsorolását,
f) a szakmai továbbképzési program kezdetének és végének idõpontját,
g) a tanórai foglalkozások számát,
h) a követelmények teljesítésének minõsítését,
i) a tanúsítvány kiállításának helyét, idejét,
j) a szakmai továbbképzési programért felelõs aláírását és
k) az akkreditált szakmai továbbképzési programot nyújtó szervezet bélyegzõjének lenyomatát.”
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9. § A rendelet 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép: 
„8. § A szakmai továbbképzés lehetõségeit elsõsorban az akkreditált szakmai továbbképzési programot nyújtó
országos, megyei (fõvárosi) intézmények, szakmai tanácsadó és szolgáltató szervezetek biztosítják.”

10. § A rendelet 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. § (1) A kulturális szakemberek szakmai továbbképzési programjának akkreditációja díjköteles tevékenység.
(2) A szakmai továbbképzési program akkreditációja iránti eljárásért, nyilvántartásba vételéért igazgatási szolgáltatási
díjat kell fizetni. 
(3) Az igazgatási szolgáltatási díj összege – szakmai továbbképzési programonként – 
a) 104 000 forint, amennyiben a képzési idõ összóraszáma legalább 30 óra, de nem haladja meg a 60 órát,
b) 115 000 forint, amennyiben a képzési idõ összóraszáma meghaladja a 60 órát, de nem haladja meg a 90 órát,
c) 132 000 forint, amennyiben a képzési idõ összóraszáma meghaladja a 90 órát, de nem haladja meg a 120 órát,
d) 144 000 forint, amennyiben a képzési idõ összóraszáma meghaladja a 120 órát.
(4) Az igazgatási szolgáltatási díjat a Nemzeti Erõforrás Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett
10032000-01425190-00000000 számú számlájára kell átutalással megfizetni. 
(5) A megfizetett igazgatási szolgáltatási díj nem igényelhetõ vissza. 
(6) Az igazgatási szolgáltatási díj a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) bevétele,
amely az akkreditációval kapcsolatos feladatok ellátására használható fel.”

11. § A rendelet 11. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki: 
„(9) A kulturális szakemberek szervezett képzésébe beszámítanak mindazok a képzési formák is, amelyek az Európai
Unió által finanszírozott, és a kulturális szakemberek továbbképzésének fejlesztését segítõ pályázatok eredményeként 
valósulnak meg és a rendelet egyéb feltételeinek megfelelnek.”

12. § (1) A rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: 
„(1) A kulturális szakemberek a továbbképzési és a beiskolázási terv alapján olyan szervezett képzésben való
részvételre kötelezhetõk, amelynek költségeit a 11. § (1) és (9) bekezdése alapján nyújtott továbbképzési támogatás
vagy az intézményi hozzájárulás fedezi. A munkavállaló eleget tehet továbbképzési kötelezettségének olyan
kölcsönösen elõnyös képzési formában való részvétellel, amely a munkaadói vagy központi normatív támogatásból
teljes egészében nem fedezhetõ, amennyiben a munkavállaló azt saját hozzájárulásával kiegészíti.”

(2) A rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: 
„(3) A szervezett képzésben résztvevõnek az igazolatlan távolléte vagy sikertelen vizsgája miatt eredménytelen
képzése költségeit meg kell térítenie a kulturális intézmény részére.”

13. § A rendelet a következõ 17. §-sal egészül ki:
„17. § A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszerérõl, követelményeirõl és a képzés finanszírozásáról szóló
1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet módosításáról szóló 56/2011. (IX. 22.) NEFMI rendelet által megállapított 1–2. §-t, 3. §
(2) bekezdését, 3/A. §-t, 4. § (2) bekezdését, 6–8. §-t, 10. §-t, 11. § (9) bekezdését, 12. § (1) és (3) bekezdését 2011.
október 22. napján és az azt követõen indult eljárásokban kell alkalmazni.”

14. § Hatályát veszti a rendelet 4. § (3) és (10) bekezdése, valamint 3. számú melléklete.

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. 

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A köztársasági elnök 223/2011. (IX. 22.) KE határozata
soron kívüli ülnökválasztásról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 125. § (2) és (6) bekezdése alapján az Országos
Igazságszolgáltatási Tanács elnökének elõterjesztésére a

Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság,
Szikszói Városi Bíróság,
Hajdú-Bihar Megyei Bíróság,
Hevesi Városi Bíróság,
Esztergomi Városi Bíróság,
Pest Megyei Bíróság,
Budakörnyéki Bíróság,
Budaörsi Városi Bíróság,
Monori Városi Bíróság,
Kisvárdai Városi Bíróság,
Fehérgyarmati Városi Bíróság,
Bonyhádi Városi Bíróság és a 
Paksi Városi Bíróság

ülnökeinek soron kívüli megválasztását 2011. október 1. napja és 2011. november 30. napja közé esõ idõtartamra
tûzöm ki.

Budapest, 2011. szeptember 16.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: V-2/05108/2011.

A  Kormány 1322/2011. (IX. 22.) Korm. határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és Katar Állam Kormánya között a jövedelemadók területén
a kettõs adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló
Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány

1. egyetért a Magyar Köztársaság Kormánya és Katar Állam Kormánya között a jövedelemadók területén a kettõs
adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény (a továbbiakban:
Egyezmény) bemutatott szövegével;

2. felhatalmazza a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt az Egyezmény bemutatott szövegének
– a megerõsítés fenntartásával történõ – végleges megállapítására;

3. felhívja a külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövegének végleges megállapításához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
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4. elfogadja az Egyezmény kihirdetésérõl szóló törvénytervezetet, és elrendeli az Egyezmény szövegének végleges
megállapítását követõen annak az Országgyûléshez történõ benyújtását.

A Kormány a törvényjavaslat elõadójának a nemzetgazdasági minisztert jelöli ki.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1323/2011. (IX. 22.) Korm. határozata
a kiégett fûtõelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének
biztonságáról szóló közös egyezmény szerinti negyedik Nemzeti Jelentésrõl és a részes országok
nemzeti jelentéseit megvitató felülvizsgálati értekezleten való magyar részvételrõl

A Kormány 

1. elfogadja a 2001. évi LXXVI. törvénnyel kihirdetett, a kiégett fûtõelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív
hulladékok kezelésének biztonságáról szóló közös egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 32. Cikke alapján
készített negyedik Nemzeti Jelentést, és egyetért azzal, hogy a Nemzeti Jelentést az Országos Atomenergia Hivatal
fõigazgatója a Magyar Köztársaság Nemzeti Jelentéseként továbbítsa a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséghez;

2. felhatalmazza az Országos Atomenergia Hivatal fõigazgatóját vagy az általa megbízott személyt, hogy a részes
országok nemzeti jelentéseit megvitató felülvizsgálati értekezleten az Egyezmény 33. Cikke szerinti
kormány-felhatalmazottként részt vegyen;

3. felhívja a külügyminisztert, hogy a 2. pont szerinti meghatalmazási okiratot kiadja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1324/2011. (IX. 22.) Korm. határozata
a kormányügyeleti rendszer létrehozásáról 

A Kormány a rendkívüli eseményekrõl történõ gyors, hatékony és hiteles tájékoztatás érdekeit szem elõtt tartva, a Kormány
tájékoztatása érdekében az alábbiakat határozza meg.

1. A Kormány a kormányzati intézkedést igénylõ rendkívüli eseményekrõl való tájékoztatás, illetve ezen eseményekrõl
készült jelentések gyûjtése, értékelése és továbbítása érdekében létrehozza a kormányügyeleti rendszert.

2. A Kormány felhívja a rendészetért felelõs minisztert, hogy a Kormányügyelet mûködtetését a rendészetért felelõs
miniszter által vezetett minisztérium ügyeleti feladatait ellátó szervén keresztül biztosítsa. 

3. A kormányügyeleti rendszer mûködési rendjét az 1. melléklet szerinti Szabályzat határozza meg.
4. A Kormány felhívja a minisztereket, hogy a tájékoztató rendszer mûködtetését, annak technikai, informatikai hátterét a 

meglévõ kapacitások, eszközök és hálózatok felhasználásával biztosítsák.
5. A Kormány felhívja a minisztereket, hogy a kormányhatározat hatálybalépésétõl számított 30 napon belül

intézkedjenek a vezetésük, irányításuk és felügyeletük alatt álló szerveken belül a jelentési kötelezettséget teljesítõ
szervezeti egységek (a továbbiakban: biztonsági ügyelet) kijelölésérõl, a szervekre vonatkozó jelentési rend
szabályozásáról, valamint a jelentési rendjük alapján a kormányzati intézkedést igénylõ rendkívüli események
jegyzékének miniszteri utasításban – a rendészetért felelõs miniszterrel egyeztetett módon – történõ összeállításáról
és annak a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter részére történõ megküldésérõl.
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6. A Kormány felhívja a minisztereket, hogy a kormányhatározat hatálybalépésétõl számított 30 napon belül
intézkedjenek a kijelölt biztonsági ügyeletek megnevezése és elérhetõsége, a biztonsági ügyeletek irányítói
elérhetõsége, valamint a fenti adatokban bekövetkezett változások bejelentése tekintetében a kormányzati
tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter, a rendészetért felelõs miniszter és a honvédelemért felelõs miniszter 
felé történõ tájékoztatásról.

7. Ez a határozat a közzétételét követõ harmincadik napon lép hatályba.
8. Hatályát veszti a biztonsági kihívást jelentõ váratlan helyzetekkel kapcsolatos tájékoztatás rendjérõl szóló

3070/2008. Korm. határozat.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök 

1. melléklet az 1324/2011. (IX. 22.) Korm. határozathoz

Szabályzat
a kormányügyeleti rendszer mûködési rendjérõl

A tájékoztató rendszer mûködése
1. A miniszter vezetése, irányítása és felügyelete alatt álló szerveken belül jelentési kötelezettséget teljesítõ szervezeti

egységek a rendelkezésére álló költségvetési forrásaikkal, eszközeikkel és a rendszeresített létszámukkal önállóan
végzik az ügyeleti feladatokat. A biztonsági ügyelet irányítása és jelentési feladatainak ellátása a minisztériumok
államtitkárai és helyettes államtitkárai (a továbbiakban: ügyeletes állami vezetõ) által történik.

2. A biztonsági ügyelet a rendkívüli eseményekrõl és az azokkal összefüggésben felmerült információkról azonnali
tényközlõ jelentés (a továbbiakban: jelentés) útján haladéktalanul értesíti a rendészetért felelõs miniszter által vezetett 
minisztérium ügyeleti feladatait ellátó szervét (a továbbiakban: Kormányügyelet). 

3. A Kormányügyelet a biztonsági ügyelet jelentése alapján a szükséges intézkedések elrendelése érdekében
haladéktalanul tájékoztatja a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs minisztert, a rendészetért felelõs
minisztert, valamint a honvédelemért felelõs minisztert. 

4. A rendkívüli eseményekrõl és az azokkal összefüggésben felmerült információkról, valamint az elrendelt
intézkedésekrõl, javaslatokról, valamint a jelentésrõl a miniszterelnököt a kormányzati tevékenység
összehangolásáért felelõs miniszter és a rendészetért felelõs miniszter együttes döntése alapján a kormányzati
tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter vagy a rendészetért felelõs miniszter tájékoztatja.

A biztonsági ügyelet feladatai
5. A biztonsági ügyelet a rendkívüli eseményrõl történt tudomásszerzést, a veszély- vagy a kárelhárítás érdekében tett

halaszthatatlan intézkedést követõen, a kormányügyeleti tájékoztató rendszer mûködési és dokumentációs rendjére
vonatkozó szabályok szerint az ügyeletes állami vezetõ útján haladéktalanul jelentést tesz a Kormányügyeletnek.
Az értesítés elektronikus naplózásáról a biztonsági ügyelet és a Kormányügyelet egyaránt gondoskodik.

6. A jelentés megtételére kötelezett biztonsági ügyelet, valamint a jelentések haladéktalan megtételéért felelõs
ügyeletes állami vezetõ biztosítja a telefonos és elektronikus elérhetõséget, valamint a kapcsolattartáshoz szükséges
adatok megküldését a Kormányügyelet részére. Ezen adatok jegyzéke az ügyeleti dokumentáció része.

7. A jelentés – a biztonsági ügyelet megnevezése, a jelentést tevõ neve, hivatali vagy szolgálati beosztása
és telefonszáma megjelölésével – az ismert körülményektõl és a rendelkezésre álló adatok tartalmától függõen
tartalmazza:
a) a rendkívüli eseménynek a 20. pont c) alpontja szerinti jegyzékben meghatározott megnevezését, valamint

az összetett vagy új típusú helyzet meghatározását;
b) a kialakult helyzet lényeges ismérveit, ennek keretében a hely és idõpont megjelölését, a kiváltó okokat, a várható

hatásterületet, a prognosztizálható lefolyást és hatásokat;
c) az emberéletben, a testi épségben és az egészségben, a vagyoni javakban, a természeti és épített környezetben

bekövetkezett veszteségeket és károkat;
d) a jelentés idõpontjában már megtett, valamint elrendelt válságreagálási intézkedéseket;
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e) a megelõzéshez, az elhárításhoz vagy a védekezéshez szükséges feltételek rendelkezésre állását vagy
elégtelenségét;

f) annak jelzését, hogy szükség van-e halaszthatatlan kormányzati beavatkozásra, vagy kommunikációs
intézkedésre.

8. Ha a jelentés megtétele minõsített adat továbbítását teszi szükségessé, vagy ha jogszabály, nemzetközi szerzõdés az
értesítés rendjét másként szabályozza, akkor a telefonon továbbított jelentés kizárólag az esemény típusára, helyére és 
idõpontjára, valamint az eltérõ értesítési rendet szabályozó dokumentum megjelölésére korlátozódik.

9. A biztonsági ügyelet a Kormányügyelet vagy a 3. pontban meghatározott miniszterek felhívására köteles a
rendelkezésére álló kiegészítõ adatokat és információkat – amennyiben azok minõsített adatot nem tartalmaznak –
elektronikus úton rendelkezésre bocsátani. 

A Kormányügyelet feladata
10. A Kormányügyelet feladatainak ellátásáért a rendészetért felelõs miniszter által vezetett minisztérium ügyeleti

feladatait ellátó szervének vezetõje a felelõs.
11. A Kormányügyelet tájékoztató rendszere mûködési és dokumentációs rendjének részletes szabályait a rendészetért

felelõs miniszter jóváhagyásával a rendészetért felelõs miniszter által vezetett minisztérium ügyeleti feladatait ellátó
szervének vezetõje állapítja meg.

12. A Kormányügyelet fogadja a biztonsági ügyelettõl érkezõ tájékoztatást. A Kormányügyelet a miniszterelnök, valamint
a 3. pontban meghatározott miniszterek tájékoztatása érdekében a biztonsági ügyelettõl – a 9. pontban foglaltak
szerint – további tájékoztatást kérhet.

13. Ha a jelentés indokolt, a Kormányügyelet ügyeletes parancsnoka telefonon, vagy egyéb alkalmas eszközön, – vagy ha
ez lehetséges személyesen – haladéktalanul értesíti a 3. pontban meghatározott minisztereket.  

A biztonsági és kormányügyeleti szolgálat szervezése és ellátása
14. Az ügyeletes állami vezetõk beosztását a biztonsági ügyeletek a tárgyhónapot megelõzõ hónap 25. napjáig megküldik 

a Kormányügyeletnek.
15. Az ügyeletes állami vezetõi feladatok ellátása nem igényli a biztonsági ügyelet épületében történõ tartózkodást,

a feladat a hivatali szervezeten kívül is ellátható. Ennek során az ügyeletes állami vezetõ biztosítja a mobiltelefonon,
vagy egyéb alkalmas eszközön való folyamatos elérhetõségét.

16. A Kormányügyelet elektronikus úton dokumentálja a szolgálat ideje alatt kapott jelentésekkel vagy tájékoztatással
összefüggõ tevékenységet. Az eseménynaplóban rögzíteni kell:
a) a jelentés küldõjének megnevezését, a jelentést tevõ személy nevét és hivatali vagy szolgálati beosztását,

a jelentés pontos idõpontját, a jelentésben szereplõ rendkívüli esemény megnevezését és lényeges adatait, vagy
csatolni kell a biztonsági ügyelet által elektronikus úton is megküldött jelentést;

b) a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter, a rendészetért felelõs miniszter és
a honvédelemért felelõs miniszter tájékoztatásának idõpontját vagy az értesítés elmaradásának indokát.

A kormányügyeleti tájékoztató rendszer háttértámogatása és dokumentálása
17. A kormányügyeleti tájékoztató rendszer háttértámogatását és az azzal kapcsolatos dokumentálási feladatokat

a biztonsági ügyelet és a Kormányügyelet végzi.
18. A biztonsági ügyelet a Kormányügyelet rendelkezésére bocsátja

a) a jelentési kötelezettség hatálya alá tartozó kormányzati intézkedést igénylõ rendkívüli események jegyzékét
megállapító miniszteri utasításokat;

b) a biztonsági ügyeletek listáját, az ügyeletes állami vezetõk névjegyzékét és elérhetõségi adatait.
19. A Kormányügyelet 

a) ellátja a biztonsági ügyeletektõl a Kormányügyelet részére elektronikus úton érkezõ jelentések és tájékoztatók
naplózását;

b) gondoskodik a beérkezett jelentések és tájékoztatók iratkezelési szabályzat szerinti kezelésérõl és megõrzésérõl.
20. A Szabályzat alkalmazásában rendkívüli esemény: 

a) mindaz az elõre nem látott veszély vagy bekövetkezett esemény, amely a Magyar Köztársaságot érintõ potenciális 
vagy tényleges hatásában alkalmas az élet, a testi épség, az egészség, a vagyoni javak, a pénzügyi és a gazdasági
ellátó rendszerek, a közigazgatási infrastruktúra, a természeti vagy az épített környezet olyan mérvû károsítására,
továbbá a köznyugalom és a társadalom mûködésének olyan súlyos megzavarására, amely nagyságrendjénél
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fogva kormányzati fellépést igényel vagy igényelhet, függetlenül attól, hogy a konkrét helyzet eléri-e az
Alkotmány 19. § (3) bekezdésének h), i), n) pontjában, 19/E. §-ában vagy 35. § (1) bekezdésének i) pontjában
foglalt minõsített idõszak szintjét, vagy azt az ország határain belül vagy kívül keletkezett ok váltja ki;

b) a Magyar Köztársaság diplomáciai és konzuli képviseletein bekövetkezõ, valamint más külföldön tartózkodó
magyar állampolgárok biztonságát súlyosan veszélyeztetõ helyzet;

c) a miniszter vezetése, irányítása és felügyelete alatt álló szervekre vonatkozó, rendkívüli eseményeket tartalmazó
jegyzékben foglaltak.

A miniszterelnök 80/2011. (IX. 22.) ME határozata
az ENSZ Turisztikai Világszervezetének (UNWTO) XIX. közgyûlésén való részvételrõl

A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzetgazdasági miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján

1. egyetértek azzal, hogy az ENSZ Turisztikai Világszervezetének (UNWTO) 2011. október 8. és 14. között a Koreai
Köztársaságban tartandó XIX. közgyûlésén a Magyar Köztársaság Kormányát képviselõ küldöttség vegyen részt;

2. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert, hogy a küldöttség tagjait a külügyminiszterrel egyetértésben jelölje ki;
3. felhívom a külügyminisztert, hogy küldöttség részére a részvételhez szükséges meghatalmazási okiratot az adott

közgyûlés elõtt adja ki.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 81/2011. (IX. 22.) ME határozata
a Magyar Köztársaság és a Koszovói Köztársaság között a kettõs adóztatás elkerülésérõl
és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén tárgyú
Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzetgazdasági miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján

1. egyetértek a Magyar Köztársaság és a Koszovói Köztársaság között a kettõs adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás
kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén tárgyú Egyezmény (a továbbiakban:
Egyezmény) létrehozásával;

2. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt
vevõ személyeket kijelölje; 

3. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
elõálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

4. felhívom a külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a nemzetgazdasági minisztert és a külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozását követõen az

Egyezmény szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul
terjesszék a Kormány elé.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A külügyminiszter 24/2011. (IX. 22.) KüM határozata
az Egyesült Nemzetek keretében, Palermóban, 2000. december 14-én létrejött, a nemzetközi
szervezett bûnözés elleni Egyezménynek a tûzfegyverek, azok részei és alkatrészei, valamint
a lõszerek tiltott elõállítása és kereskedelme elleni fellépésrõl szóló, 2001. május 31-én elfogadott
Jegyzõkönyve kihirdetésérõl szóló 2011. évi XLVIII. törvény 2–4. §-ainak hatálybalépésérõl

A 2011. évi XLVIII. törvénnyel a Magyar Közlöny 2009. május 13-i, 51. számában kihirdetett, Az Egyesült Nemzetek keretében,
Palermóban, 2000. december 14-én létrejött, a nemzetközi szervezett bûnözés elleni Egyezménynek a tûzfegyverek, azok részei
és alkatrészei, valamint a lõszerek tiltott elõállítása és kereskedelme elleni fellépésrõl szóló, 2001. május 31-én elfogadott
Jegyzõkönyve 18. Cikkének 1. bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésrõl:

„Minden olyan állam vagy regionális gazdasági integrációs szervezet tekintetében, amely a jelen Jegyzõkönyvet
a negyvenedik megerõsítõ, elfogadó, jóváhagyó vagy az ehhez történõ csatlakozási okirat letétbe helyezését
követõen erõsíti meg, fogadja el, hagyja jóvá vagy jelen Jegyzõkönyvhöz ezt követõen csatlakozik, a jelen
Jegyzõkönyv a vonatkozó okiratnak az ilyen állam vagy szervezet által történõ letétbe helyezésének idõpontjától
számított harmincadik napon lép hatályba.”

A Magyar Köztársaság megerõsítõ okirata letétbe helyezésének napja: 2011. július 13.

A Jegyzõkönyv Magyar Köztársaság vonatkozásában való hatálybalépésének napja: 2011. augusztus 12. 

A fentiekre tekintettel, összhangban a 2011. évi XLVIII. törvény 5. § (2) bekezdésének a) pontjával megállapítom, hogy
az Egyesült Nemzetek keretében, Palermóban, 2000. december 14-én létrejött, a nemzetközi szervezett bûnözés elleni 
Egyezménynek a tûzfegyverek, azok részei és alkatrészei, valamint a lõszerek tiltott elõállítása és kereskedelme elleni
fellépésrõl szóló, 2001. május 31-én elfogadott Jegyzõkönyve kihirdetésérõl szóló 2011. évi XLVIII. törvény 2–4. §-ai
2011. augusztus 12-én, azaz kétezer-tizenegy augusztus tizenkettedikén hatályba léptek.

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter
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