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Utasítások

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 13/2018. (VI. 27.) MvM utasítása
a Miniszterelnökség belföldi és ideiglenes külföldi kiküldetéseivel kapcsolatos kiadások elszámolásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés c) pontjában
foglaltakra, a Miniszterelnökségen a belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével és lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos
kérdéseket a következők szerint szabályozom:

I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. Az utasítás hatálya
1. §

(1) Az utasítás hatálya kiterjed a Miniszterelnökségen
a)
a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény 6. §-a alapján foglalkoztatott állami vezetőkre,
b)
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) alapján foglalkoztatott
kormánytisztviselőkre és kormányzati ügykezelőkre,
c)
a Miniszterelnökséghez a Kttv. 53. §-a alapján kirendelt kormánytisztviselőre,
d)
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján foglalkoztatott munkavállalókra,
e)
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény alapján a Miniszterelnökséghez vezényelt hivatásos állomány tagjaira,
f)
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény alapján a Miniszterelnökséghez vezényelt katonai
szolgálati viszonyban állókra, valamint
g)
a Miniszterelnökség feladatai ellátásában jogszabály rendelkezése, illetve a miniszterelnök vagy a miniszter
döntése vagy szerződés alapján közreműködő, a Miniszterelnökséggel jogviszonyban álló személyekre.
(2) Az utasítás hatálya nem terjed ki a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére, továbbá az oda
kihelyezett kormánytisztviselőkre és kormányzati ügykezelőkre.
(3) Az utasítás tárgyi hatálya Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény XI. Miniszterelnökség fejezet,
1. Miniszterelnökség igazgatása címe terhére történő kiküldetésekre terjed ki.
(4) Az utasításban nem szabályozott kérdésekben a hivatalos belföldi kiküldetés (a továbbiakban: belföldi kiküldetés)
és az ideiglenes külföldi kiküldetés (a továbbiakban: külföldi kiküldetés) elrendelése, valamint a kiküldetésekkel
kapcsolatos kiadások elszámolása során
a)
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben,
b)
a Kttv.-ben,
c)
az állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 275/2015. (IX. 21.)
Korm. rendelet],
d)
a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendeletben
[a továbbiakban: 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet],
e)
a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 285/2011. (XII. 22.) Korm. rendeletben,
f)
a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről szóló 437/2015. (XII. 28.) Korm.
rendeletben [a továbbiakban: 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet], valamint
g)
a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyagfogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendeletben
[a továbbiakban: 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet]
foglaltak szerint kell eljárni.
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(5) Az utasítást a Miniszterelnökség intézménygazdálkodási szabályzatáról szóló utasításban foglaltakkal összhangban
kell alkalmazni.

2. A kiküldetésekkel kapcsolatos alapvető követelmények
2. §

(1) Belföldi és külföldi kiküldetés akkor teljesíthető, ha a kiküldetést a szervezeti egység vezetője javaslatára
a)
a Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter), a közigazgatási államtitkár vagy a miniszter
által írásban kijelölt személy,
b)
a miniszter esetében a miniszterelnök
a Miniszterelnökség feladatainak ellátása érdekében írásban elrendelte.
(2) A belföldi és külföldi kiküldetéssel kapcsolatos kiadások kizárólag – a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre
és teljesítésigazolásra vonatkozó szabályok betartásával – szabályszerűen elrendelt, teljesített kiküldetés esetén
számolhatóak el az utasításban foglaltak szerint.
(3) A belföldi és külföldi kiküldetést a szakmai és gazdaságossági szempontok figyelembevételével kell megtervezni,
elrendelni, és e szempontokat érvényesíteni kell a kiküldetések módosítása és visszavonása során is.
(4) A belföldi és külföldi kiküldetés magáncélú utazással nem kapcsolható össze. Költségek csak a hivatalos kiküldetés
időtartamára számolhatóak el.
(5) Az utasításban foglaltak megszegése fegyelmi, büntetőjogi és kártérítési felelősségi eljárást vonhat maga után.

II. Fejezet
Belföldi kiküldetés
3. A belföldi kiküldetés általános szabályai
3. §

(1) Belföldi kiküldetésnek minősül, amikor a Miniszterelnökségnél állami vezetői szolgálati, kormánytisztviselői
jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló személy a jogviszonyából adódó feladatait Budapest vagy
Budapesten kívüli telephelyen dolgozó esetében a telephely közigazgatási határán kívül, valamint a munkavállaló
esetében a 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével látja el.
(2) A belföldi kiküldetést teljesítőt (a továbbiakban: belföldi kiküldött) a kiküldetés során az 5. §-ban foglaltak szerint
napidíj és a 6. és 7. §-ban foglaltak szerint költségtérítés illeti meg.
(3) A költségtérítés magában foglalja
a)
a szállásköltség,
b)
a kiküldetés helyére történő kiutazási és hazautazási költség és
c)
a kiküldetés teljesítésével összefüggésben felmerülő egyéb indokolt költségek
számviteli bizonylatnak megfelelő okmánnyal vagy költségkifizetést alátámasztó egyéb bizonylattal igazolt
összegének megtérítését.

4. Belföldi kiküldetés elrendelése
4. §

(1) Belföldi kiküldetés a Belföldi kiküldetési rendelvény és költségelszámolás elnevezésű űrlap (a továbbiakban: belföldi
kiküldetési rendelvény) kitöltésével és a Pénzügyi és Számviteli Főosztályra (a továbbiakban: PSZF) való benyújtásával
rendelhető el.
(2) A PSZF a belföldi kiküldött részére a belföldi kiküldetés során felmerülő kiadásokra a belföldi kiküldetési
rendelvényben foglaltak szerint utólagos elszámolási kötelezettséggel előleget biztosít. A belföldi kiküldöttnek
A kiadott előleg elszámolására vonatkozó szabályok elnevezésű űrlapon nyilatkoznia kell az előleg elszámolására
vonatkozó szabályok elfogadásáról.
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5. Belföldi napidíj
5. §

(1) A Miniszterelnökségnél állami vezetői szolgálati és kormányzati szolgálati jogviszonyban álló belföldi kiküldött
a költségvetési törvényben meghatározott mindenkori illetményalap egy munkanapra eső összegének 25%-ával
megegyező összegű napidíjra jogosult, amennyiben a belföldi kiküldetésben eltöltött idő naptári naponként legalább
nyolc óra. A napidíj kiszámításánál havonta huszonegy munkanapot lehet figyelembe venni, és annak összegét
tíz forintra felkerekítve kell megállapítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti belföldi kiküldött részére a napidíj fele számolható el, ha a távollét a négy órát eléri,
de nyolc óránál kevesebb. Nem számolható el napidíj, ha a belföldi kiküldetésben töltött idő a négy órát nem éri el.
(3) A belföldi kiküldött munkavállaló átalányként napi ötszáz forint napidíjra jogosult.
(4) A belföldi kiküldött munkavállaló részére nem számolható el napidíj, ha a távollét időtartama nem éri el a hat órát
vagy ha a Miniszterelnökség a munkavállaló élelmezését a belföldi kiküldetés helyén biztosítja.
(5) A belföldi kiküldött napidíját, amennyiben a belföldi kiküldetés időtartama alatt díjtalan élelmezésben részesül,
az ellátás mértékétől függően
a)
ebéd esetén 40%-kal,
b)
vacsora esetén 40%-kal
kell csökkenteni.
(6) Konferenciára, továbbképzésre történő belföldi kiküldetés esetén, ha a részvételi díj tartalmazza a reggeli, ebéd és
vacsora költségeit is, amennyiben az étkezésre sor kerül, napidíj nem folyósítható.
(7) Amennyiben a belföldi kiküldött nem veszi igénybe a szállásköltségben foglalt étkezést, napidíját az (5) bekezdésben
foglaltaknak megfelelően csökkenteni kell, kivéve, ha azt önhibáján kívül – esetleges korai indulás miatt – nem veszi
igénybe, mely okról a belföldi kiküldetési rendelvényen nyilatkoznia kell.

6. Szállásköltség
6. §

(1) Többnapos belföldi kiküldetés esetén – amennyiben szükséges – a Miniszterelnökség szállásköltséget biztosít
a belföldi kiküldött részére.
(2) A miniszterelnök általános helyettese (a továbbiakban: miniszterelnök-helyettes) és a miniszter elszállásolás céljából
ötcsillagos, minden további belföldi kiküldött a (4) bekezdésben meghatározott összeghatárig, legfeljebb
négycsillagos szállodai elhelyezést vehet igénybe.
(3) Amennyiben a belföldi kiküldött küldöttség (delegáció) tagjaként teljesít belföldi kiküldetést, indokolt esetben
részére a küldöttség vezetőjét megillető szállodában történő elhelyezés biztosítható. Ennek indokoltságáról a belföldi
kiküldöttnek a belföldi kiküldetési rendelvényen nyilatkoznia kell.
(4) Belföldi kiküldetés esetén a miniszterelnök-helyettes és a miniszter kivételével a Miniszterelnökség legfeljebb
20 000 Ft/fő/éj összeghatárig téríti meg a szállásköltséget, az ezt meghaladó összeg a belföldi kiküldöttet terheli.

7. Utazási költség
7. §

(1) A belföldi kiküldetés során a célállomás elérése történhet
a)
vasút,
b)
távolsági autóbusz,
c)
hivatali személygépkocsi,
d)
a belföldi kiküldött vagy házastársa tulajdonában levő személygépkocsi (a továbbiakban: saját tulajdonú
személygépkocsi) vagy
e)
menetrend szerint közlekedő belföldi hajójárat
igénybevételével.
(2) A belföldi kiküldetés teljesítéséhez igénybe vehető közlekedési eszközt a belföldi kiküldetést elrendelő határozza
meg a belföldi kiküldetés elrendelésekor a belföldi kiküldetési rendelvényen.
(3) A miniszterelnök-helyettes, a miniszter, a közigazgatási államtitkár, az államtitkár, a helyettes államtitkár,
a miniszterelnöki biztos, a miniszteri biztos, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és
az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 33. § (3) bekezdésében meghatározott személy
és az a személy, akinek a 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet 4. § (7) bekezdése alapján a miniszterelnök, illetve
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(4)
(5)
(6)
(7)

(8)
(9)

(10)
(11)
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a miniszter vagy az általa írásban kijelölt személy egyedileg írásban engedélyezi, vasúton történő utazása esetén
I. osztályú menetjegyet igényelhet. Minden további belföldi kiküldött II. osztályú menetjegy, ideértve a helyjegyet és
pótjegyet is, igénybevételére jogosult. A vasúton történő utazás esetén a belföldi kiküldetés teljesítéséhez a belföldi
kiküldöttet megillető közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmény nem vehető igénybe.
Az (1) bekezdés a)–b) és e) pontja szerinti esetben a közlekedési költségek kizárólag a Miniszterelnökség nevére és
címére szabályszerűen kiállított számla, a helyi közlekedési költségek a leadott menetjegyek alapján számolhatóak el.
Belföldi kiküldetés céljára a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) gépkocsiparkjából hivatali
gépkocsi a KEF számára benyújtandó Gépjármű igénylése belföldi útra elnevezésű űrlapon igényelhető.
A KEF gépkocsiparkjából igényelt gépkocsival történő belföldi kiküldetés során felmerülő kiadások (például parkolási
költség, autópálya-használati díj) a KEF előírásainak megfelelően a KEF költségvetése terhére számolandóak el.
Saját tulajdonú személygépkocsi hivatalos célra történő igénybevételéhez a gazdálkodásért és személyügyért felelős
helyettes államtitkár előzetes engedélye szükséges. Saját tulajdonú személygépkocsi hivatalos célra történő
igénybevétele akkor engedélyezhető, ha a KEF gépkocsiparkjából hivatali gépkocsi a KEF írásos tájékoztatása szerint
nem biztosítható, továbbá a saját tulajdonú gépkocsi megfelel az előírt forgalombantartási követelményeknek
(érvényes: a műszaki vizsga és zöldkártya, a kötelező felelősségbiztosítás, érvényes a jogosítvány, megfelelő a műszaki
állapot) és a gépkocsi tulajdonosa a járműre érvényes teljes körű casco és baleset-biztosítással rendelkezik.
Saját tulajdonú személygépkocsi hivatalos célra történő igénybevétele esetén a belföldi kiküldetési rendelvényhez
a Nyilatkozat elnevezésű kitöltött űrlapot is csatolni kell.
A saját tulajdonú személygépkocsival történő kiküldetés esetén a költségtérítés összegét a PSZF a 60/1992. (IV. 1.)
Korm. rendelet által meghatározott alapnorma-átalány mértéke, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által közzétett, adott
hónapra érvényes üzemanyagár, az általános normaköltség és a megtett kilométer alapján állapítja meg. Saját
tulajdonú személygépkocsi használata esetén kizárólag a belföldi kiküldetés időtartamához képest
a leggazdaságosabb díjnak megfelelő összegű autópálya-használati díj téríthető meg a Miniszterelnökség nevére és
címére szabályszerűen kiállított számla, és a parkolás díja a leadott jegy alapján.
Baleset, káresemény bekövetkezése esetén a káreseményhez kapcsolódó, a belföldi kiküldött önhibájából
bekövetkezett valamennyi költség, a belföldi kiküldöttet terheli.
A közlekedési szabályok megsértése miatt kiszabott bírság, a közlekedési szabálysértésből eredő költség
a Miniszterelnökség felé nem számolható el.

8. Belföldi kiküldetés költségeinek elszámolása
8. §

(1) A belföldi kiküldöttnek a belföldi kiküldetés teljesítését követően 7 napon belül – akadályoztatása esetén írásos
indoklással 30 napon belül, szükség szerint meghatalmazott útján – Úti jelentés belföldi kiküldetésről elnevezésű
űrlap szerint úti jelentést és a belföldi kiküldetési rendelvény szerint költségelszámolást kell készítenie és a (2) bekezdés
szerinti mellékletekkel benyújtania a PSZF-re.
(2) A költségelszámoláshoz a belföldi kiküldöttnek csatolnia kell az elszámolást alátámasztó eredeti bizonylatokat.
A felmerült szállásköltséget a Miniszterelnökség nevére és címére szabályszerűen kiállított szállodai számlával kell
igazolni.
(3) A belföldi kiküldött által benyújtott úti jelentést és költségelszámolást a PSZF ellenőrzi és az ellenőrzést követően
haladéktalanul megküldi teljesítésigazolásra.
(4) A belföldi kiküldetés pénzügyi elszámolására és a belföldi kiküldött részére a költségtérítés kifizetésére
a teljesítésigazolást követően kerül sor.
(5) A napidíj a teljesítésigazolást követően az adó és járulék levonása után havonta összesítve kerül átutalásra a kiküldött
részére.

III. Fejezet
Külföldi kiküldetés
9. Külföldi kiküldetés általános szabályai
9. §

(1) Ideiglenes külföldi kiküldetést teljesít az a kiküldött, akinek Magyarország államhatárán kívül történő feladatellátása
– esetenként – nem haladja meg a 90 napot.
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(2) Az 1. § g) pontja szerint szerződés alapján közreműködő személyt, a külföldi kiküldetés elrendelése előtt, szükség
szerint, a PSZF tájékoztatja a külföldi kiküldetés szabályairól.
(3) A KEF által foglalkoztatott gépkocsivezetők külföldi kiküldetésével kapcsolatos kiadásait a KEF biztosítja.
(4) A külföldi kiküldetést teljesítőt (a továbbiakban: külföldi kiküldött) – az 1. § g) pontja szerinti szerződés alapján
közreműködő személy kivételével – hivatalos célból történő külföldi tartózkodása során a 12. § szerint napidíj
és a 13–15. § szerint költségtérítés illeti meg.
(5) A költségtérítés magában foglalja
a)
a szállásköltség,
b)
a külföldi kiküldetés helyére történő kiutazási és hazautazási költség, valamint utas- és poggyászbiztosítás,
továbbá
c)
a külföldi kiküldetés teljesítésével összefüggésben felmerülő egyéb indokolt költségek
számviteli bizonylatnak minősülő okmánnyal vagy költségkifizetést alátámasztó egyéb bizonylattal igazolt összegének
megtérítését.

10. Utazási terv
10. §

(1) A Miniszterelnökség szervezeti egységeinek féléves időtartamra utazási tervet (a továbbiakban: utazási terv) kell
készíteniük a tervezett külföldi hivatalos utakról.
(2) Az első félévi utazási tervet a tárgyévet megelőző év december 10. napjáig, a második félévi utazási tervet május 10.
napjáig kell a PSZF részére megküldeni. Az utazási tervet a PSZF jóváhagyásra felterjeszti a miniszternek.

11. Külföldi kiküldetés elrendelése
11. §

(1) Az utazási tervben
a)
szereplő hivatalos út esetén a külföldi kiküldetés az Útindító feljegyzés – az utazási tervben szereplő utak
esetén,
b)
nem szereplő hivatalos út esetén a külföldi kiküldetés az Útindító feljegyzés – az utazási tervben nem szereplő
utak esetén
elnevezésű – teljeskörűen kitöltött és aláírt – űrlapon (a továbbiakban együtt: Útindító feljegyzés) rendelhető el.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az Útindító feljegyzést a PSZF pénzügyi ellenjegyzést követően
kötelezettségvállalás céljából felterjeszti a miniszter vagy az általa írásban kijelölt személy részére.
(3) Az Útindító feljegyzéshez minden esetben csatolni kell a rendezvény meghívóját, valamint a programot.
(4) A külföldi kiküldetés előkészítése és a kiküldetéshez kapcsolódó megrendelések teljesítése érdekében az (1) bekezdés
a) pontja szerinti külföldi kiküldetés esetén az Útindító feljegyzést lehetőség szerint a kiküldetés kezdő napját
megelőző 15. napig meg kell küldeni a PSZF részére.
(5) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti Útindító feljegyzést legkésőbb a valutafelvétel napját megelőző 6. munkanap
12 óráig kell megküldeni a PSZF részére.
(6) Az Útindító feljegyzés alapján a PSZF gondoskodik a megrendelések és foglalások haladéktalan teljesítéséről és
a külföldi kiküldött részére az utazáshoz szükséges valuta kiadásáról a (7)–(10) bekezdésben foglaltak szerint.
(7) A kiküldetéshez szükséges külföldi fizetőeszköz (valuta) kifizetése és visszavételezése a valuta-pénzkezelő helyen
(a továbbiakban: házipénztár) történik, a pénztári órák alatt.
(8) Az útielőleg tárgyév december 10. napjáig adható ki. A kiadott előleggel tárgyév december 20. napjáig el kell számolni.
(9) A külföldi kiküldött a házipénztárban a külföldi kiküldetéshez szükséges külföldi fizetőeszköz átvételekor átveszi
a pénzügyi fedezetigazolással ellátott, Külföldi kiküldetés utasítás és költségelszámolás elnevezésű űrlapot, mely
tartalmazza a részére átadott valuta összegét és pénznemét. A külföldi kiküldöttnek A kiadott előleg elszámolására
vonatkozó szabályok elnevezésű űrlapon nyilatkoznia kell az előleg elszámolására vonatkozó szabályok elfogadásáról.
(10) Amennyiben az Útindító feljegyzés a kiküldetés megkezdése előtt, az (5) bekezdés szerinti határidő után kerül
benyújtásra, valutafelvételre csak a külföldi kiküldetést követően, a tényleges, elszámolt költségek szerint van
lehetőség.
(11) Amennyiben a külföldi kiküldetés annak megkezdése előtt meghiúsul, a külföldi kiküldöttnek e tény tudomására
jutásakor haladéktalanul, írásban tájékoztatnia kell a PSZF-et, és a felvett előleg összegét ezzel egyidejűleg, vissza kell
fizetnie a házipénztárba.
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(12) Amennyiben a külföldi kiküldetés annak megkezdését követően – különösen a kiutazás, a hazautazás és a szállással
kapcsolatos okból – részben meghiúsul, e tényről haladéktalanul, lehetőség szerint írásban értesíteni kell a PSZF
Kiküldetési és Utazási Osztályát.
(13) A külföldi kiküldetés meghiúsulásával kapcsolatban felmerült költségek kifizetéséhez a gazdálkodásért és
személyügyekért felelős helyettes államtitkár engedélye szükséges.

12. Külföldi napidíj
12. §

(1) A külföldi napidíj szempontjából a külföldi kiküldetés kezdő és befejező időpontja Magyarország államhatárának
átlépése, amelynek megállapításánál légi és vízi út esetén a közlekedési eszköz tervezett indulási időpontját, valamint
a tényleges érkezési időpontját kell alapul venni. Amennyiben a külföldi kiküldetésben eltöltött idő naptári naponként
legalább nyolc óra, a külföldi kiküldetés egész napnak számít, amennyiben eléri vagy meghaladja a négy órát,
de nyolc óránál kevesebb, fél napnak minősül.
(2) A külföldi kiküldött 9. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti napidíja megkezdett naptári naponként a 172/2012.
(VII. 26.) Korm. rendeletben meghatározott összeg. A napidíj összege után a külföldi kiküldöttet a hatályos
jogszabályoknak megfelelően adó- és járulékfizetési kötelezettség terheli.
(3) A külföldi kiküldött étkezésenként 30%-kal csökkentett összegű napidíjra jogosult, amennyiben a külföldi kiküldetés
időtartama alatt díjtalan ebédben, valamint vacsorában részesül, abban az esetben is, ha azt nem veszi igénybe,
de a rendezvény programja az étkezést tartalmazza.
(4) A meghívó vagy fogadó fél által biztosított ellátmány esetén a külföldi kiküldött ennek figyelembevételével jogosult
a költségtérítésre. Amennyiben a meghívó vagy fogadó fél ellátmányt biztosít, e tényről a külföldi kiküldöttnek
az Útindító feljegyzésen írásban tájékoztatnia kell a PSZF-et, melyet az elszámolás során érvényesíteni kell.

13. Szállásköltség
13. §

(1) A miniszterelnök-helyettes és a miniszter elszállásolás céljából ötcsillagos, minden további külföldi kiküldött legfeljebb
négycsillagos vagy a helyi sajátosságoknak megfelelő, ezzel egyenértékű szállodát vehet igénybe.
(2) Amennyiben a külföldi kiküldött küldöttség (delegáció) tagjaként teljesít külföldi kiküldetést, indokolt esetben
részére a küldöttség vezetőjét megillető szállodában történő elhelyezés biztosítható.
(3) A külföldi kiküldöttet díjtalan elszállásolás (például diplomáciai szálláslehetőség, külügyminisztériumi vendéglakás)
esetén szállásköltség-térítés nem illeti meg, azonban az elszállásolás módját (meghívó fél fizeti, magánúton történik
stb.) ebben az esetben is közölni kell az Útindító feljegyzésen.
(4) A Külföldi kiküldetés utasítás és költségelszámolás elnevezésű űrlap szerinti költségelszámolás keretében a külföldi
kiküldöttnek nyilatkoznia kell az igénybe vett szálloda besorolásáról és a (2) bekezdés szerinti indokról.
(5) Többnapos külföldi kiküldetés teljesítéséhez a szállást a PSZF Kiküldetési és Utazási Osztálya – az észszerűség és
a költséghatékonyság szempontjainak figyelembevételével – a központosított közbeszerzési rendszeren keresztül
kell foglalnia.
(6) Amennyiben a helyi adottságok miatt az (5) bekezdésben foglaltak szerint a szállás nem foglalható le, a kiküldött
valutaelőleget igényelhet a szállásköltségre.
(7) A szállásköltség felhasználását a külföldi kiküldöttnek a Miniszterelnökség nevére és címére kiállított szállodai
számlával kell igazolnia. A külföldi kiküldöttnek kérnie kell, hogy a számlát angol, német vagy francia nyelven állítsa
ki a szolgáltató. Amennyiben a számla kiállítására más nyelven kerül sor, a kiküldöttnek nyilatkoznia kell annak
tartalmáról.

14. Utazási költségek
14. §

(1) Repülőgéppel történő utazás esetén a miniszterelnök-helyettes és a miniszter első osztálynak megfelelő árú
repülőjegyet vehet igénybe. A 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó személy részére Európán belüli
utazásnál turista osztálynak megfelelő árú repülőjegy vásárolható. Az államtitkár és a közigazgatási államtitkár részére
a négy óra repülési időt meghaladó tengerentúli utazás, valamint más hosszú távú repülőút esetén magasabb
komfortosztálynak megfelelő árú repülőjegy vásárolható. Minden további külföldi kiküldött turistajegy
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(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

(7)
(8)

(9)

igénybevételére jogosult. Amennyiben a magasabb osztályú repülőjegy olcsóbb a turistajegynél, akkor az is
foglalható. Az online check-in elvégzése a külföldi kiküldött feladata. Amennyiben a diszkont légitársaságok járatai
esetén a külföldi kiküldött ezt elmulasztja, a repülőtereken fizetett díjat a Miniszterelnökség nem téríti meg,
az a külföldi kiküldöttet terheli.
Vonattal történő utazás során a 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet szerint jogosult személy – a miniszterelnöki biztos
és a miniszterelnöki megbízott kivételével – első osztálynak megfelelő árú vonatjegyet vehet igénybe. Minden
további kiküldött turistajegy igénybevételére jogosult.
A miniszterelnök-helyettes, miniszter, közigazgatási államtitkár, államtitkár, helyettes államtitkár, kormánybiztos,
miniszterelnöki biztos, miniszterelnök döntése alapján a miniszterelnöki megbízott és a miniszteri biztos a külföldre
utazás és a külföldről történő hazautazás, valamint hivatalos külföldi küldöttség fogadása és kísérése céljából jogosult
a kormányváró helyiségek használatára. Magáncélú utazás esetén a kormányváró használata a miniszterelnökhelyettest és a minisztert illeti meg.
Az (1) és a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérni kizárólag a miniszter vagy az általa írásban kijelölt személy engedélye
alapján lehet, ha azt a protokolláris előírások és az ellátandó feladatok indokolják.
Légi, vasúti, vízi járművel vagy autóbusszal történő utazás esetén a kiküldetési helyre érkezéskor, visszainduláskor,
valamint átszálláskor a szálláshelyre, illetve a repülőtérre, pályaudvarra történő utazás költségei (például reptéri busz,
taxi) csak bizonylat alapján számolhatók el. A belföldi repülőtéri transzfer a Miniszterelnökség nevére és címére
szabályszerűen kiállított számla alapján számolható el. Külföldön elsősorban a helyi tömegközlekedési eszközöket
kell igénybe venni, melynek költségei a (9) bekezdés szerint számolhatóak el.
Hivatali személygépkocsival történő külföldi kiküldetés esetén a Gépjármű igénylése külföldi útra elnevezésű űrlapot
kell kitöltve benyújtani a KEF Gépjármű-fenntartási és Üzemeltetési Főosztályára. Gépjármű biztosítására
a gépkocsipark rendelkezésre állásának függvényében és a gazdaságossági szempontok figyelembevételével kerül
sor.
A KEF tulajdonában levő gépkocsival történő kiküldetés során felmerülő kiadások (például parkolási költség,
autópálya-használati díj) a KEF előírásainak megfelelően a KEF költségvetése terhére számolandóak el.
Saját tulajdonú gépjárművel történő utazás esetén a gépkocsi használatának engedélyezésére és a megtett kilométer
alapján járó költségtérítés megállapítására a 7. § (7)–(11) bekezdésében foglaltak az irányadóak, azzal, hogy a külföldi
utazással kapcsolatban elszámolható bizonylat a blokk és a jegy, amennyiben azon beazonosítható módon
feltüntetésre kerül a dátum és az összeg.
Külföldi tartózkodás esetén a helyi közlekedés költségének elszámolása a leadott jegyek (például buszjegy,
villamosjegy, bérlet) alapján történik, amennyiben azon beazonosítható módon feltüntetésre kerül a dátum és
az összeg. Amennyiben a jegyen nem beazonosítható a dátum és az összeg, akkor további bizonylat leadása is
szükséges. Kizárólag a hivatalos programhoz kapcsolódó helyi utazási költség számolható el.

15. Egyéb költségek
15. §

(1) Egyéb dologi költségek (például részvételi díj, vízumdíj, telefon- és internethasználat díja, idegenforgalmi adó) csak
eredeti számla alapján számolhatóak el. Részvételi díj elszámolásához eredeti számla, a számla fordítása, a program
vagy a meghívó, valamint a regisztrációval és annak visszaigazolásával kapcsolatos dokumentumok benyújtása
szükséges. A telefon- és az internethasználat díja kizárólag hivatalos célból történő használat esetén számolható el,
számla és nyilatkozat alapján.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt egyéb dologi költségeken kívüli további költségek, így különösen a reprezentációs
költségek, csak a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár írásbeli engedélye alapján
számolhatóak el.
(3) A külföldi kiküldött a nem tervezhető dologi költségekre előleget igényelhet az Útindító feljegyzésen. A külföldi
kiküldetés időtartamára dologi költségekre legfeljebb napi 50 euró értékű valutaelőleg igényelhető. Három napot
meghaladó időtartamú külföldi kiküldetés esetén legfeljebb 150 euró értékű valutaelőleg adható. Kivételesen
indokolt esetben az ezt meghaladó összegű előleg kifizetéséhez a gazdálkodásért és személyügyekért felelős
helyettes államtitkár külön engedélye szükséges.
(4) A (3) bekezdés szerinti előleg (valutaellátmány) eszközbeszerzésre (például könyv, térkép, szoftver) nem fordítható.
(5) Amennyiben a PSZF a külföldi kiküldött részére nem tud olyan szállást biztosítani, amelynek ára tartalmazza a reggeli
költségét, az az adott szálláshely által a Miniszterelnökség nevére és címére szabályszerűen kiállított számla ellenében
elszámolható.
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(6) Az egyéb dologi költséget tartalmazó számla benyújtása esetén a külföldi kiküldöttnek a 13. § (7) bekezdésében
foglaltak szerint kell eljárnia.

16. Külföldi kiküldetés elszámolása
16. §

(1) A külföldi kiküldöttnek – a kiküldetés teljesítését követően 7 napon belül (akadályoztatása esetén írásos indoklással
30 napon belül, szükség szerint meghatalmazott útján) – az Úti jelentés külföldi kiküldetésről elnevezésű űrlap szerint
úti jelentést és a felvett kiküldetési előleg felhasználásáról a Külföldi kiküldetés utasítás és költségelszámolás
elnevezésű űrlapon költségelszámolást kell készítenie, és az (5) bekezdés szerinti mellékletekkel együtt benyújtania
a PSZF-re.
(2) Az (1) bekezdés szerinti úti jelentést és a költségelszámolást annak mellékleteivel a PSZF teljesítésigazolásra megküldi
a miniszter vagy az általa írásban felhatalmazott személy részére. A teljesítésigazolás alapján a PSZF intézkedik
a (3)–(9) bekezdésben foglaltak szerint a külföldi kiküldetés elszámolása iránt.
(3) Az elszámolás a külföldi kiküldött által felvett valutában történik. A külföldi kiküldetés költségelszámolásának
lezárásakor keletkező különbséget (az előleg és az elszámolt költségek különbözete) a felvett valutában kell rendezni.
(4) Az elszámolás során a külföldi kiküldöttet az előlegen felül megillető napidíj összege és a nem tervezett dologi kiadás,
utólagosan, külföldi fizetőeszközben kerül kifizetésre. A külföldi kiküldöttnek visszafizetési kötelezettségét az általa
felvett valuta Magyar Államkincstár által forgalmazott címleteiben kell teljesítenie.
(5) Az elszámoláshoz csatolni kell az elszámolt költségek indokoltságának elbírálásához szükséges bizonylatokat (például
szállodaszámla, dologi kiadások számlái, bizonylatai, a kiküldetéshez a Miniszterelnökség vagy a meghívó fél által
biztosított eredeti repülőjegy vagy elektronikus jegy és beszállókártya).
(6) Nem az MNB hivatalos napi devizaárfolyamán szereplő pénznemben kiállított számla esetén, az elszámoláshoz
csatolni kell a hivatalos váltási árfolyamról szóló jegyzéket, amely alapján számolhatóak el a költségek.
(7) Amennyiben a (6) bekezdés szerinti váltási jegyzék nem áll rendelkezésre és a számlák az MNB hivatalos napi
devizaárfolyamán szereplő pénznemben kerültek kiállításra, a költségek megállapítása a felvett előleg MNB hivatalos
napi deviza árfolyamán, illetve a nem jegyzett valuta esetében az MNB által hivatalosan, negyedévenként közzétett
árfolyamon történik. Utólagos valutafelvétel esetén, amennyiben a számlákat az adott ország nemzeti valutájában
adták ki, a külföldi kiküldött csak euróban igényelheti a költségtérítést.
(8) Abban az esetben, ha a célország devizaneme eltér a felvett előleg devizanemétől, az előleg összegéig váltott helyi
valuta pénzváltási költsége a Miniszterelnökséget terheli, amennyiben a váltási jegyzéken a váltási költség
feltüntetésre került. Amennyiben a felvett előleg alacsonyabb, mint a ténylegesen valutában kifizetett, elszámolható
költségek és a napidíj összege, akkor a váltási költség ezen összeghatárig számolható el.

17. Eljárás elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén
17. §

(1) Amennyiben a belföldi vagy külföldi kiküldött korábbi elszámolási kötelezettségének nem vagy nem teljeskörűen
tett eleget, részére előleg nem fizethető ki.
(2) Az elszámolásra előírt a 8. § (1) bekezdése és a 16. § (1) bekezdése szerinti határidő eredménytelen elteltét követően
a PSZF 8 napos hiánypótlási határidővel elszámolási kötelezettsége teljesítésére hívja fel a kiküldöttet, az elmaradt
elszámolás következményeiről szóló tájékoztatás mellett.
(3) Amennyiben a kiküldött az elszámolást a hiánypótlásra előírt határidőn belül sem nyújtja be, vagy újból hiányosan
nyújtja be, a PSZF erről írásban tájékoztatja a kiküldetést elrendelő szervezeti egység vezetőjét a további intézkedések
megtétele érdekében. A PSZF ezzel egyidejűleg a rendelkezésre álló dokumentumok és bizonylatok alapján lezárja
az elszámolást és a kiküldött A kiadott előleg elszámolására vonatkozó szabályok elnevezésű űrlap szerinti előzetes
nyilatkozata alapján intézkedik a kiküldöttet terhelő esetleges visszafizetési kötelezettség munkabérből történő
levonása iránt.
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IV. Fejezet
Záró rendelkezések
18. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Miniszterelnökség belföldi és ideiglenes külföldi kiküldetéseivel kapcsolatos kiadások elszámolásáról
szóló 10/2011. (VIII. 4.) MeG államtitkári utasítás.
(3) Az utasítás rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
(4) Az utasításhoz kapcsolódó űrlapokat a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár jóváhagyását
követően a Miniszterelnökség intranet hálózatán kell közzétenni.

		

Gulyás Gergely s. k.,

		

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Az emberi erőforrások minisztere 15/2018. (VI. 27.) EMMI utasítása
az Emberi Erőforrások Minisztériuma kormányügyelethez kapcsolódó biztonsági ügyeleti és készenléti
szolgálati szabályzatának kiadásáról szóló 46/2017. (IX. 22.) EMMI utasítás módosításáról

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

1. §		
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma kormányügyelethez kapcsolódó biztonsági ügyeleti és készenléti szolgálati
szabályzatának kiadásáról szóló 46/2017. (IX. 22.) EMMI utasítás (a továbbiakban: Utasítás) Melléklete az 1. melléklet
szerint módosul.
2. §		
Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Dr. Kásler Miklós s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 15/2018. (VI. 27.) EMMI utasításhoz

1. Az Utasítás Mellékletének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A kormányügyeleti rendszer létrehozásáról szóló 1324/2011. (IX. 22.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm.
határozat) 1. pontja szerint „a Kormány a kormányzati intézkedést igénylő rendkívüli eseményekről való tájékoztatás,
illetve ezen eseményekről készült jelentések gyűjtése, értékelése és továbbítása érdekében létrehozta
a kormányügyeleti rendszert”. A Korm. határozat alapján az emberi erőforrások minisztere Biztonsági Ügyeletet hoz
létre és működtet, amelynek jelentési feladatait az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI)
közigazgatási államtitkára látja el.”
2. Az Utasítás Mellékletének 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. Az 1. függelékben foglalt eseményekkel összefüggésben a médiaszolgáltatásokban, sajtótermékekben felhívást
vagy közleményt csak a miniszter vagy a közigazgatási államtitkár, akadályoztatásuk esetén az ügyben intézkedő
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állami vezető hozzájárulásával vagy utasítására – a Sajtó és Kommunikációs Főosztályon keresztül, halaszthatatlan
esetben a Sajtó és Kommunikációs Főosztály egyidejű értesítése mellett – adhatnak le vagy jelentethetnek meg.”
3. Az Utasítás Mellékletének 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. Ha a rendkívüli események kezelése szükségessé teszi, az EMMI osztályvezetőinek vagy annál magasabb beosztású
vezetőinek kérésére – ha a hívó fél azonosítható – a 3. pont b)–c) alpontja szerinti ügyeletet vagy készenléti szolgálatot
ellátó közli a szolgálat adatbázisában szereplő adatokat. Ha a hívó fél nem azonosítható az adatbázisból, elérhetőségi
adatok csak az érintett előzetes megkeresését és beleegyezését követően, visszahívás útján adhatók meg.”
4. Az Utasítás Mellékletének 10–22. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„10. Az utasítás 1. függelékét képező, kormányzati intézkedést igénylő rendkívüli események jegyzékében felsorolt
jelentésköteles események bekövetkezése vagy annak veszélye esetén az utasítás hatálya alá tartozó szervezetek
a Kormány gyors, hatékony és hiteles tájékoztatása érdekében kötelesek az utasításban foglalt tájékoztatási rend
figyelembevételével teljesíteni jelentési kötelezettségeiket.
11. A kötelezettséget teljesítő szervezetek a jelentésköteles eseményekről történt tudomásszerzést, illetve a veszélyvagy kárelhárítás érdekében esetlegesen szükséges halaszthatatlan intézkedést követően telefonon haladéktalanul
tájékoztatják az EMMI Biztonsági Ügyeletét.
12. Az EMMI szervezeti egységeinek munkatársai jelentési kötelezettségüket lehetőség szerint az illetékes állami
vezetőjük útján vagy annak tájékoztatása mellett teljesítik az EMMI Biztonsági Ügyelete felé.
13. Az EMMI Biztonsági Ügyelete a rendkívüli eseményekről és az azokkal összefüggésben felmerült információkról
telefonon haladéktalanul jelentést tesz az irányításáért felelős 14. pont szerinti ügyeletes állami vezetőnek.
14. Az ügyeletes állami vezetői feladatokat főszabály szerint az EMMI közigazgatási államtitkára látja el az e célra
rendszeresített mobil hívószám és ügyeleti mobiltelefon felhasználásával. A közigazgatási államtitkár az ügyeletes
állami vezetői feladat ellátásával írásban, meghatározott időre államtitkárt vagy helyettes államtitkárt bízhat meg,
illetve jelölhet ki, és erről értesíti az EMMI Biztonsági ügyeletét. A közigazgatási államtitkár akadályoztatása esetén
az ügyeletes állami vezetői feladatot ellátó állami vezető személyét a miniszter jelöli ki, és erről értesíti az EMMI
Biztonsági ügyeletét.
15. Az EMMI Biztonsági Ügyelete az ügyeletes állami vezető döntésének megfelelően tájékoztatja a Kormányügyeletet.
Ennek keretében a Háttérintézményi Ügyeletektől, az Egészségügyi Központi Ügyelettől, illetve a hozzá kapcsolódó
készenléti szolgálatoktól érkező bejelentések alapján a rendkívüli eseményekről és az azokkal összefüggésben
felmerült információkról azonnali tényközlő jelentésben haladéktalanul értesíti a Kormányügyeletet. A Kormányügyelet
részére történő jelentésnek a Korm. határozat 1. melléklet 7. pont a)–f ) alpontja szerinti adatokat és információkat
tartalmaznia kell.
16. Nem mellőzhető a tájékoztatás, ha a Kormány halaszthatatlan intézkedésére van szükség.
17. Nem indokolt a Kormányügyelet tájékoztatása, ha
a) a bekövetkezett esemény jellegénél, nagyságrendjénél fogva nem jelentős, a kialakult helyzet a miniszter
hatáskörében biztonsággal rendezhető, kormányzati intézkedést nem igényel vagy
b) a kialakult helyzet nem váratlan, arról az érintett kormányzati szervek előzetesen tudomással bírnak.
18. Az EMMI Biztonsági Ügyelete vagy az ügyeletes állami vezető kérheti a bejelentett rendkívüli eseménnyel
összefüggésben rendelkezésre álló további adatok átadását, melyet a jelentést tevő köteles rendelkezésre bocsátani.
A további adatszolgáltatás csak a 19. pontban meghatározott okból tagadható meg.
19. Ha a jelentés megtétele, a kiegészítő információk átadása minősített adat továbbítását teszi szükségessé, vagy ha
jogszabály, nemzetközi szerződés az értesítés rendjét másként szabályozza, akkor a telefonon továbbított jelentés,
információ kizárólag az esemény típusára, helyére és időpontjára, valamint az eltérő értesítési rendet szabályozó
dokumentum megjelölésére korlátozódik.
20. Az EMMI és a miniszter irányítása, felügyelete alá tartozó jelentési kötelezettséget teljesítő szervek a tájékoztatási
rendszer működtetését, annak technikai, informatikai hátterét a meglévő kapacitások, eszközök és hálózatok
felhasználásával, a rendelkezésre álló rendszeresített létszámukkal biztosítják.
21. Az ügyeleti feladatok ellátása nem igényli az ügyeletesnek kijelölt szolgálati helyen történő tartózkodását,
a szolgálat a hivatali szervezeten kívül is ellátható, de az ország területének elhagyása esetén a helyettesítéséről
gondoskodni szükséges.
22. Az ügyeletes állami vezető a Kormányügyelet felhívására vagy a kormányzati tevékenység összehangolásáért
felelős miniszter, a rendészetért felelős miniszter, valamint a honvédelemért felelős miniszter felhívására köteles
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a rendelkezésre álló kiegészítő adatokat és információkat – amennyiben azok minősített adatot nem tartalmaznak –
elektronikus úton rendelkezésre bocsátani.”
5. Az Utasítás Mellékletének 26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„26. Ha a Kormányügyelet, az EMMI Biztonsági Ügyelete, az Egészségügyi Központi Ügyelet vagy az IBDF elektronikus
úton kér információt, azt a Háttérintézményi Ügyelet a 18–19. és 22. pontokban foglaltak figyelembevételével teljesíti.”

A honvédelmi miniszter 19/2018. (VI. 27.) HM utasítása
a béketámogató műveletekben részt vevő állomány külszolgálati ellátmánya megállapításának
alapjául szolgáló részletes kategóriába sorolásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint
a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése, továbbá a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló
8/2018. (VI. 22.) HM rendelet 45. § (7) bekezdése alapján a következő utasítást adom ki:
1. §

(1) Az utasítás hatálya a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 1. § 10. pont d) alpontja alapján külföldön feladatot ellátó magyar kontingensek
állományában, valamint ilyen feladatot egyéni beosztásban ellátó külföldi szolgálatot teljesítő hivatásos, szerződéses
és önkéntes tartalékos katonákra terjed ki.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az utasítás nem alkalmazható a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló
8/2018. (VI. 22.) HM rendelet 44. § (2) és (3) bekezdése szerinti kiküldöttek esetén.
(3) Az egyéni törzsbeosztást betöltő, de a vezénylésről szóló munkáltatói döntés szerint a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) béketámogató műveletben részt vevő kontingensével megegyező műveleti területen, azonos
biztonsági körülmények és éghajlati viszonyok mellett feladatot ellátó kiküldött kategóriába sorolására az adott
kontingens besorolásának megfelelően kerül sor.

2. §

(1) A béketámogató műveletekben részt vevő állomány biztonsági körülmények és éghajlati viszonyok szerinti
besorolását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A külföldi szolgálatteljesítés aktuális körülményeihez igazodó besorolás meghatározása érdekében új külföldi
szerepvállalás, valamint a biztonsági körülményekben vagy az éghajlati viszonyokban – ideértve a közegészségügyi
és járványügyi helyzetet is – bekövetkező, tartósan fennálló változás esetén
a)
a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) a biztonsági körülmények szerinti besorolásra
vonatkozó, továbbá
b)
a Honvéd Vezérkar Hadműveleti Csoportfőnökség (a továbbiakban: HVK HDMCSF) a biztonsági körülmények
szerinti besorolás vonatkozásában az MH Összhaderőnemi Parancsnokság, az éghajlati viszonyok szerinti
besorolás vonatkozásában az MH Egészségügyi Központ és az MH Geoinformációs Szolgálat véleményére is
figyelemmel kialakított
részletes javaslatát soron kívül megküldi a Honvédelmi Minisztérium Humánpolitikai Főosztály (a továbbiakban:
HM HPF) részére.
(3) A HM HPF a beérkezett javaslatot felülvizsgálja, és azt a HVK HDMCSF-fel vagy a KNBSZ-szel véleményezteti. Ha azt
a javaslatok egyöntetűen indokolttá teszik, a HM HPF kezdeményezi az 1. melléklet módosítását. Eltérő javaslatok
esetén a HM HPF soron kívüli egyeztetést folytat le a (2) bekezdésben meghatározott szervvel, illetve szervezetekkel,
és az egyeztetés eredményének függvényében intézkedik az 1. melléklet módosításának kezdeményezésére.

3. §		
Ez az utasítás 2018. július 1-jén lép hatályba.
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4. §		
Hatályát veszti
a)
a béketámogató műveletekben részt vevő állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló 58/2013. (IX. 20.)
HM utasítás,
b)
a béketámogató műveletekben részt vevő állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló 58/2013. (IX. 20.)
HM utasítás módosításáról szóló 66/2014. (X. 10.) HM utasítás, valamint
c)
a béketámogató műveletekben részt vevő állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló 58/2013. (IX. 20.)
HM utasítás módosításáról szóló 11/2016. (III. 31.) HM utasítás.

		

Dr. Benkő Tibor s. k.,

		

honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 19/2018. (VI. 27.) HM utasításhoz
1. A béketámogató műveletekben részt vevő állomány besorolása a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet 4. melléklet II. táblázat
1. pontja szerinti biztonsági körülmények szempontjából
A

B

C

D

E

F

G

H

1.

1. kategória

2. kategória

3. kategória

4. kategória

5. kategória

6. kategória

7. kategória

8. kategória

2.

ENSZ Ciprusi
Békefenntartó
Erők
(UNFICYP)
Magyar
Kontingens

MH EUFOR
Kontingens

MH KFOR
Kontingens

a Magyar–Olasz–
Szlovén
Többnemzeti
Szárazföldi Kötelék
(HUN–ITA–SLO
Multinational Land
Force – MLF)
keretében
az UNIFIL
műveletben részt
vevő állomány

MH Nemzeti
Támogató Elem
(Afganisztán)

EUTM Mali
műveletben részt
vevő állomány

MH Különleges
Műveleti
Kontingens
(Afganisztán)

3.

Active Fence
műveletben
Törökországban
részt vevő
állomány

Egyesített
Balkáni
Hadszíntér
BoszniaHercegovina
műveleti területen
egyéni beosztást
betöltő állomány

Egyesített
Balkáni
Hadszíntér
Koszovó
műveleti területen
egyéni beosztást
betöltő állomány

Egyéni
beosztások
(Afganisztán) –
Egyéni
törzsbeosztások

MH Biztosító
Szakasz
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B

C

D

E

F

G

H

1. kategória

2. kategória

3. kategória

4. kategória

5. kategória

6. kategória

7. kategória

8. kategória

4.

NATO Korai Légi
Előrejelző
és Irányító
Parancsnokság
állományába
tartozó,
AWACS
repülőgépen
szolgáló,
az Iszlám Állam
elleni koalíciós
művelet
támogatásában
részt vevő
állomány

Egyéni beosztások
(Afganisztán) –
Nemzeti
biztonsági
beosztások

MH Iraki Kiképzésbiztosító
Kontingens
és a Logisztikai
Előkészítő Részleg

Egyéni beosztások
(Afganisztán) –
Egyéni tanácsadó
beosztások

6.

Egyéni beosztások
(Afganisztán) –
Nemzeti hírszerző
beosztások

7.

EUTM Szomália
műveletben
Szomáliában részt
vevő állomány

8.

Egyéni beosztások
(Afganisztán) –
NATO Szövetségi
Kémelhárítási
Parancsnokság
(NATO ACCI)
beosztásai

2537

5.

H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő • 2018. évi 32. szám

A
1.

A

B

C

D

1.

1. kategória

2. kategória

3. kategória

4. kategória

2.

MH EUFOR Kontingens

ENSZ Ciprusi Békefenntartó Erők
(UNFICYP) Magyar Kontingens

MH Iraki Kiképzés-biztosító Kontingens
és a Logisztikai Előkészítő Részleg

EUTM Mali műveletben részt vevő
állomány

3.

Egyesített Balkáni Hadszíntér BoszniaHercegovina műveleti területen
és Egyesített Balkáni Hadszíntér
Koszovó műveleti területen
egyéni beosztást betöltő állomány

a Magyar–Olasz–Szlovén
Többnemzeti Szárazföldi Kötelék
(HUN–ITA–SLO Multinational Land
Force – MLF) keretében
az UNIFIL műveletben részt vevő
állomány

MH Különleges Műveleti Kontingens
(Afganisztán)

EUTM Szomália műveletben
Szomáliában részt vevő állomány

4.

MH KFOR Kontingens

MH Nemzeti Támogató Elem
(Afganisztán)

5.

NATO Korai Légi Előrejelző
és Irányító Parancsnokság állományába
tartozó, AWACS repülőgépen szolgáló,
az Iszlám Állam elleni koalíciós művelet
támogatásában részt vevő állomány

Egyéni beosztások (Afganisztán) –
Egyéni törzsbeosztások

6.

Active Fence műveletben
Törökországban részt vevő állomány

MH Biztosító Szakasz
Egyéni beosztások (Afganisztán) –
Egyéni tanácsadó beosztások

8.

Egyéni beosztások (Afganisztán) –
Nemzeti hírszerző beosztások

9.

Egyéni beosztások (Afganisztán) –
Nemzeti biztonsági beosztások

10.

Egyéni beosztások (Afganisztán) –
NATO Szövetségi Kémelhárítási
Parancsnokság (NATO ACCI) beosztásai
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2. A béketámogató műveletekben részt vevő állomány besorolása a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet 4. melléklet II. táblázat
2. pontja szerinti éghajlati viszonyok szempontjából
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A legfőbb ügyész 8/2018. (VI. 27.) LÜ utasítása
a büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenységről

Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 8. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a büntetőbíróság előtti ügyészi
tevékenységről a következő utasítást adom ki:

I. Fejezet
Általános szabályok
1. §		
Az ügyész a jogszabályokban biztosított eszközökkel és módon közreműködik abban, hogy a bíróság eljárása és
határozata megfeleljen a büntető anyagi és eljárási jog szabályainak.
2. §

(1) Az ügyészi feladatokat
a)
a Kúria előtti eljárásban a Legfőbb Ügyészség,
b)
az ítélőtáblák előtti eljárásban a fellebbviteli főügyészségek,
c)
a törvényszékek előtti eljárásban a főügyészségek, valamint az ügyészség által nyomozott ügyek tekintetében
az ügyészségi nyomozásért felelős járási szintű ügyészségek,
d)
a járásbíróságok előtti eljárásban a járási és járási szintű ügyészségek
ügyészei látják el.
(2) Az ügyész a legfőbb ügyész utasítása alapján az ország egész területén, a főügyész rendelkezése szerint pedig
a főügyészség illetékességi területén működő bármelyik bíróság előtt eljárhat.

3. §

(1) A bírósági eljárásban részt vevő ügyész az ügyben kialakított korábbi állásponttól – ideértve a főügyészség, illetve
a Legfőbb Ügyészség utasítására vagy jóváhagyásával benyújtott, továbbá közlekedési ügyben a kijelölt ügyészség
által benyújtott vádiratot is – akkor térhet el, ha utóbb merülnek fel a tényállást, a szükséges bizonyítás körét, a jogi
minősítést, valamint az indítványozott joghátrányt lényegesen befolyásoló kérdések. Eljárásáról közvetlen
felettesének jelentést kell tennie. Az ügyésznek – amennyiben lehetséges – az eltérést szükségessé tevő kérdésről
előzetesen egyeztetnie kell közvetlen felettesével.
(2) Közlekedési ügyben a vádtól való eltérésre a tárgyalás megkezdése előtt, valamint – amennyiben arra lehetőség van –
a tárgyalás során egyaránt a vádiratot kiadmányozó ügyésszel a szolgálati utat betartva folytatott egyeztetést
követően kerülhet sor. A vádképviseletet ellátó ügyész – előzetes engedély hiányában – a vádtól való eltérésről
jelentést tesz a vádiratot kiadmányozó ügyésznek. Ugyanez irányadó azokban az ügyekben is, amelyekben az eljáró
bíróság kijelölése miatt, továbbá az ügyek bíróság által elrendelt egyesítése vagy elkülönítése következtében
a vádképviseletet nem a vádiratot kiadmányozó ügyész látja el.
(3) Ha az ügyész lényeges vagy visszatérő nyomozás felügyeleti, irányítási hibát vagy mulasztást észlel, ezt jelenti
közvetlen felettesének. Ugyanígy kell eljárnia akkor is, ha a magánjogi vagy a közigazgatási jogi szakterület
intézkedését igénylő körülményt tapasztal. A jelentést és az intézkedést, illetve az intézkedés mellőzését a házi
iratban fel kell tüntetni.
(4) Az ügyész jegyzéken (2032. – 2035. ny. sz.) rögzíti a bizonyítással kapcsolatos megjegyzéseit, a tárgyaláson (nyilvános
ülésen, ülésen) előterjesztett indítványait, valamint a bíróság ezzel kapcsolatos döntéseit.
(5) Az ügyész a tárgyalásról vagy a jelenlétében tartott nyilvános ülésről készített jegyzőkönyv tartalmát áttekinti abból
a szempontból, hogy a lényeges eljárási cselekmények, a bizonyítás menete, különösen a törvényi figyelmeztetések
és egyes vallomásrészletek, valamint a saját és az eljárás további résztvevőinek nyilatkozatai megfelelően kerültek-e
rögzítésre. Amennyiben hiányosságot tapasztal, úgy haladéktalanul indítványozza a jegyzőkönyv kijavítását,
kiegészítését.
(6) Ha az ügyész álláspontja szerint a rendelkezésre álló adatok vagy körülmények valamely kényszerintézkedés
törvényben előírt feltételeit megalapozzák, indítványozza annak elrendelését vagy fenntartását. Amennyiben
a bíróság a kényszerintézkedés elrendelésére vagy fenntartására irányuló indítványnak nem ad helyt, fellebbezést
kell bejelenteni.
(7) Az ügyész a bírósági eljárásban is vizsgálja a bűncselekmény elkövetését közvetlenül lehetővé tevő,
a büntetőeljárás során megállapított okokat, körülményeket, és szükség esetén indítványozza, hogy a bíróság
a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 111. §-ában meghatározott intézkedést tegyen.
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II. Fejezet
Részletes szabályok
1. A tárgyalás előkészítése
4. §

(1) Amennyiben a vádképviseleti tevékenységet nem a vádiratot szerkesztő ügyész látja el, a vezető ügyésznek
haladéktalanul intézkednie kell a vádat képviselő ügyész kijelöléséről. Ennek során törekedni kell arra, hogy
az előkészítő ülésen eljáró ügyész vegyen részt a tárgyaláson is.
(2) A vádképviseletet ellátó ügyész kijelöléséről úgy kell gondoskodni, hogy számára megfelelő idő álljon rendelkezésre
az ügyiratok megismerésére, az ügy bizonyítási anyagának teljes körű áttekintésére.

5. §		
Abban az esetben, ha a bíróság a Be. 499. § (3) bekezdés b) pontja szerint jár el, az ügyész köteles feljegyzést készíteni
arról, hogy a védő az ügyiratokat a Be. 352. §-a szerint mely hatóság mulasztására figyelemmel nem ismerhette meg.
6. §

(1) A vád lényegének ismertetése során az ügyész előadja a vádlott azonosítására alkalmas adatai közül – amennyiben
ismert – a nevét, a tényállásnak a bizonyítási eljárás kereteit kijelölő elemeit, valamint a „vádolom” fordulatot
követően a vád tárgyává tett cselekménynek a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény szerinti minősítését.
Az előkészítő ülésen ezt követően kerül sor a vádat alátámasztó bizonyítási eszközök megjelölésére és – amennyiben
indokolt – a büntetés vagy intézkedés mértékére, illetve tartamára irányuló indítvány ismertetésére.
(2) Amennyiben a terhelt neve nem ismert, úgy a vádlott azonosítását lehetővé tevő egyéb adatokra kell utalni.

7. §

(1) Ha a vádiratban erre nem került sor, az ügyész az előkészítő ülésen a Be. 502. § (1) bekezdése alapján minden olyan
esetben köteles indítványt tenni a büntetés vagy intézkedés mértékére, illetve tartamára, ha úgy ítéli meg, hogy
indítványa előmozdítja a büntetőeljárás előkészítő ülésen történő befejezését.
(2) Az indítványozott joghátrány mértékét, illetve tartamát úgy kell meghatározni, hogy az megfeleljen a törvényes
büntetés kiszabási elveknek, és alkalmas legyen a büntetési célok elérésére.

8. §		
Az ügyész a bíróságnak a Be. 503. § (2) bekezdése alapján meghozott, elkülönítéséről rendelkező végzésével szemben
minden olyan esetben köteles fellebbezést bejelenteni, amikor az elkülönítés – a felmerült körülményekre
tekintettel – az eljárás hatékony befejezését nem szolgálja.
9. §		
Az ügyész a Be. 508. §-a alapján teendő észrevételében minden olyan esetben indítványozza a tárgyalás nyomban
történő megtartását, ha az ehhez szükséges feltételek fennállnak.

2. Az elsőfokú bíróság előtti eljárás
10. §		
A vádemelést követően hozott ügyészi határozatokkal, intézkedésekkel és azok elmulasztásával szemben – így
a kizárást megtagadó határozat ellen – nincs helye panasznak. Az ennek ellenére bejelentett jogorvoslati kérelmet
a felettes ügyészség érdemi indokolás nélkül köteles elutasítani. Egyúttal meg kell vizsgálni, hogy a sérelmezett
határozat, intézkedés törvényességének – az ügyészségéről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 20. § (1) és (2) bekezdése
alapján – hivatalból történő felülvizsgálata indokolt-e.
11. §

(1) Ha a bíróság hatáskörének vagy illetékességének hiányát észleli, és emiatt az ügyet más bírósághoz teszi át,
az ügyészségen maradt iratanyagot a továbbiakban eljáró ügyészséghez kell megküldeni.
(2) Amennyiben a továbbiakban eljáró ügyész a hatáskör hiánya miatti áttétellel egyetért, köteles módosítani a vádat,
egyébként azt változtatás nélkül kell fenntartania. E nyilatkozatait legkésőbb az előkészítő ülésen kell közölnie
az eljáró bírósággal.
(3) Az (1) bekezdés irányadó akkor is, ha az iratok megküldését az ügyek bíróság által elrendelt egyesítése vagy
elkülönítése, illetve más bíróság kijelölése indokolja.
(4) Az eljáró bíróság kijelöléséről rendelkező bíróság mellett működő ügyész az érintett ügyészségeket tájékoztatni
köteles a kijelölésről, és az emiatt szükséges feladatokról. A vád képviseletének ellátására a korábban eljárt bíróság
mellett működő ügyész is kijelölhető, ha ezt az ügy terjedelme vagy más ok indokolja.
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12. §		
Ha az ügyész a kizárási okot nem maga jelentette be, nyilatkozatát a döntés előtt be kell szerezni.
13. §		
A vád lényegének a Be. 517. § (2) bekezdés a) pontja szerinti ismertetése során a 6. § (1) bekezdésében írtak irányadók.
14. §

(1) Az ügyésznek a bizonyítási eljárás során különös gondot kell fordítania arra, hogy milyen további bizonyítási eszközök
támaszthatják alá a vádat, ezért azok beszerzésére, megvizsgálására – figyelemmel a Be. 520. §-ában írtakra is –
haladéktalanul indítványt kell tennie.
(2) Amennyiben a bíróság – a Be. 520. § (6) bekezdése alapján – ügyészi bizonyítási indítvány indokolatlan késedelemmel
történő előterjesztéséről ad tájékoztatást, a vezető ügyész a jelzést köteles megvizsgálni, és amennyiben indokolt,
intézkednie kell a hasonló esetek megelőzése érdekében. A vezető ügyész a jelzésről, megállapításairól és
intézkedéseiről készített feljegyzést a büntetőügy házi iratai között helyezi el.
(3) Az ügyésznek még a vádbeszéd előtt módosítania kell a vádat, ha a bizonyítási eljárás eredményeként indokoltnak
tartja annak megváltoztatását vagy kiterjesztését.
(4) Ha az ügyész úgy látja, hogy a terhelt más bűncselekményben is bűnös, mint amely miatt vádat emelt, haladéktalanul
ki kell terjesztenie a vádat.
(5) Ha a vádirati tényállást a jogi minősítéstől függetlenül jelentős mértékben módosítani szükséges, azt – lehetőleg
a vádbeszéd előtt – írásban kell a bíróság elé tárni.
(6) Az ügyész csak akkor indítványozza a tárgyalás elnapolását a vádirat kiegészítése esetén, ha a bizonyítási eljárás
következményeként a vádirati tényállás olyan mérvű megváltoztatása indokolt, amely annak jogi minősítését is
lényegesen befolyásolhatja.

15. §

(1) A vádbeszéd tartalmát az ügy sajátosságai szabják meg. Szerkezete, terjedelme, hangvétele az elbírálandó
cselekmény jellegétől, súlyától, a felmerült jogkérdésektől és az elkövető személyiségétől függ.
(2) A vádbeszédben az ügyész elemzi a bizonyítás anyagát, egyenként és összefüggésükben értékeli a bizonyítékokat,
tárgyilagosan foglalkozik a vádlott védekezését támogató és cáfoló adatokkal. Elő kell terjesztenie indokolt
indítványt minden olyan kérdésben, amelyről a bíróságnak döntenie kell; különös alapossággal kell kifejtenie
a bűncselekmény jogi minősítésére, a büntetésekre és mellékbüntetésekre, az intézkedésekre, a polgári jogi igényre,
illetve a szülői felügyeleti jog megszüntetésére vonatkozó álláspontját.
(3) A perbeszéd – Be. 541. § (4) bekezdése szerinti – írásban történő benyújtására csak kivételesen kerülhet sor,
amennyiben a bizonyítás összetett anyagának aprólékos ismertetése, elemzése és értékelése az élőszóban előadott
perbeszéd esetében nehezen lenne követhető.

16. §

(1) Ha az ügyész a bűncselekmény helyett csupán szabálysértést lát megállapíthatónak, a vádlott felmentése mellett
a szabálysértés érdemi elbírálására kell indítványt tennie.
(2) Abban az esetben, ha a vád tárgyává tett cselekmény a lefolytatott bizonyításra figyelemmel vagy jogszabályváltozás
miatt már nem bűncselekmény, és szabálysértést sem valósít meg – amennyiben igazgatási eljárás lefolytatásának
van helye – az ügyész a vádlott felmentése mellett indítványozza az iratoknak az illetékes hatóság részére történő
megküldését.

17. §

(1) A vádbeszédben előterjesztett végindítványt akkor kell írásba foglalni, ha az ügyész a terhelt felmentését
indítványozta, a vádat módosította (Be. 538. §), eltért a vádiratban előadott tényállástól, és ezt a bírósággal még nem
közölte, továbbá ha az általa – a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 59. §-ában írtakra figyelemmel –
érvényesített polgári jogi igényre, illetve a szülői felügyeleti jog megszüntetésére vonatkozó indítványát
megváltoztatta.
(2) Amennyiben az elektronikus kapcsolattartás szabályait nem kell alkalmazni, a végindítványt papír alapon három
példányban kell elkészíteni, amiből két példányt a bírósághoz kell továbbítani, a harmadik a házi iratok között marad.

3. Fellebbezések
18. §

(1) Ha az ügyész a kihirdetett vagy kézbesítéssel közölt határozatot törvénysértőnek vagy megalapozatlannak tartja,
fellebbezést kell bejelentenie. Ezt vagy a határozat tudomásul vételéről szóló nyilatkozatát, illetve
a nyilatkozattételre három munkanapi határidő fenntartását írásban is elő kell terjesztenie, és azt elektronikusan vagy
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– amennyiben az elektronikus kapcsolattartás szabályait nem kell alkalmazni – papír alapon köteles megküldeni
a bíróságnak.
(2) A bejelentett fellebbezést rendszerint a kihirdetett ügydöntő határozat alapján, késedelem nélkül írásba kell foglalni,
és meg kell indokolni. Különösen bonyolult vagy nagy terjedelmű ügyben, továbbá, ha a fellebbezés a határozat
megalapozottságát is vitatja, a fellebbezés indokolását a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül kell
a másodfokú ügyészséghez továbbítani. A fellebbezés szabatos, szakszerű megfogalmazása mellőzhetetlen
követelmény.
(3) Amennyiben az ügyész annak ellenére nem kíván jogorvoslatot bejelenteni, hogy a bíróság határozata
az indítványától a tényállást, a vádlott bűnösségét vagy az alkalmazott joghátrányt illetően jelentősen eltér, ennek
okát rövid feljegyzésben köteles rögzíteni.
19. §		
Büntető végzés esetén a 18. § rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni. A határozat tudomásul vétele helyett
arról kell nyilatkozni, hogy az ügyész tárgyalás tartását nem kéri.
20. §		
A jogorvoslati nyilatkozatot, a fellebbezés indokolását a végindítvánnyal egy iratba lehet foglalni. A végindítványt és
a jogorvoslati nyilatkozatot azonban a joghatást kiváltó szóbeli előterjesztéssel megegyező keltezéssel kell ellátni.
21. §

(1) A fellebbezésben – indokolásától függetlenül – mindig pontosan meg kell jelölni annak irányát, különösen, ha
az a vádlott terhére szól. Félre nem érthető módon kell kifejteni, hogy az ügyész a határozat mely rendelkezését,
milyen okból támadja, és fellebbezése mire irányul. Az ügyésznek minden esetben körültekintően kell mérlegelnie,
van-e helye korlátozott felülbírálatot eredményező fellebbezés bejelentésének.
(2) Korlátozott felülbírálatot eredményező fellebbezés bejelentése esetén a jogorvoslati kérelemben utalni kell
a Be. 583. § (3) bekezdésének megfelelő alpontjára is. Felmentés, részbeni felmentés, illetve az eljárás megszüntetésének
támadása esetén azt is közölni kell, hogy az ügyész e rendelkezéseket melyik vádlott mely bűncselekményének
esetében sérelmezi.
(3) A megalapozatlanság miatt bejelentett fellebbezés indokolásában ki kell fejteni, hogy mely tények tekintetében
a megalapozatlanság melyik esete állapítható meg, és ez milyen módon küszöbölhető ki.

22. §		
Az elsőfokú ügyészség vezetője az ügyész fellebbezését az iratoknak a másodfokú bírósághoz való felterjesztése előtt
visszavonhatja. Amennyiben a fellebbező ügyész a határozat írásba foglalását követően arra az álláspontra jut, hogy
a fellebbezés visszavonása indokolt, ezt haladéktalanul jeleznie kell a vezető ügyésznek. A visszavonást tartalmazó
írásbeli nyilatkozatot közölni kell az elsőfokú bírósággal. Amennyiben időközben az iratok felterjesztésére már sor
került, a visszavonásra irányuló kezdeményezést a másodfokú bíróság mellett működő ügyészséghez kell eljuttatni.
23. §		
Az elsőfokú eljárásban részt vett ügyész az ügy házi iratait külön utasítás nélkül is felterjesztheti a másodfokú
ügyészséghez, ha azt szükségesnek tartja. A felterjesztés kötelező, ha az ügyész a felettes ügyész utasítása alapján járt
el, és az elsőfokú bíróság ettől eltérő döntést hozott.

4. A másodfokú bíróság előtti eljárás
24. §

(1) A másodfokú bíróság mellett működő ügyésznek meg kell vizsgálnia az elsőfokú bíróság határozatát abban a körben,
amelyben felülbírálatát a Be. 590. §-a lehetővé teszi. Minden olyan megállapításáról feljegyzést köteles készíteni,
amelyeket az elsőfokú ügydöntő határozat, valamint a másodfokú bíróságnak megküldött indítványa nem tartalmaz,
de a kiadmányozásra jogosult, illetve a másodfokú tárgyaláson vagy nyilvános ülésen részt vevő ügyész megfelelő
tájékoztatására alkalmas; azt is jeleznie kell, ha ilyen megállapítást nem tett.
(2) A másodfokú bíróság mellett működő ügyész dönt az elsőfokú ügyész által bejelentett fellebbezés fenntartásáról,
módosításáról, illetve visszavonásáról. Az elsőfokú ügyészség vezetőjét írásban kell értesítenie a fellebbezés
módosításáról, visszavonásáról. Amennyiben az iratok vizsgálata során a vádképviseleti tevékenység hiányosságait
észleli, illetve kiemelkedően színvonalas ellátását tapasztalja, úgy az elsőfokú ügyészség vezetőjét erről is köteles
értesíteni.
(3) Ha a felterjesztett iratok hiányos volta miatt érdemi álláspontot kialakítani nem lehet, az iratokat a hiány pótlása
iránti intézkedés végett a másodfokú bíróság tanácsának elnökéhez kell továbbítani, közölve, hogy érdemi indítvány
előterjesztésére csak az eredmény ismeretében kerülhet sor.
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(4) Amikor a másodfokú bíróság mellett működő ügyész a bűnügy iratait érdemi elbírálás végett a másodfokú
bírósághoz megküldi, átiratban közli indítványait és az elsőfokú bíróság határozatáról kialakított álláspontját.
25. §

(1) A másodfokú bíróság mellett működő ügyész érdemi indítványában köteles nyilatkozni arról is, hogy a másodfokú
bírósági eljárás melyik formáját tartja indokoltnak, továbbá, hogy a nyilvános ülésen részt kíván-e venni.
(2) Ha az ügyész a fellebbezés elbírálását a Be. 598. § (2) bekezdése szerinti tanácsülésen is lehetségesnek tartja, ezt
közölnie kell átiratában a másodfokú bírósággal.
(3) A másodfokú bíróság mellett működő ügyésznek részt kell vennie a nyilvános ülésen, ha
a)
a fenntartott ügyészi fellebbezés a vádlott felmentését vagy vele szemben az eljárás megszüntetését támadja;
b)
a bűnügy jelentősége, illetve ténybeli vagy jogi bonyolultsága miatt úgy ítéli meg, hogy észrevételeit,
indítványait és a felülbírálatra vonatkozó teljes álláspontját szóban is a másodfokú bíróság elé kell tárnia; vagy
c)
álláspontja szerint az alkalmazandó joghátrányról csak a bűnösségi körülmények tisztázását követően tud
indítványt tenni.

26. §		
A másodfokú tárgyaláson, illetve a nyilvános ülésen részt vevő ügyész a védelmi álláspontot is figyelembe véve
köteles nyilatkozni perbeszédében a felülbírálat körébe tartozó valamennyi kérdésben.
27. §		
Az ügyésznek egybe kell vetnie a másodfokú tárgyaláson képviselt álláspontját a másodfokú bíróság határozatával.
A lényeges eltérést jelentenie kell közvetlen felettesének.

5. A harmadfokú bíróság előtti eljárás
28. §

(1) A harmadfokú bíróság előtti eljárásban a másodfokú bíróság előtti eljárásra vonatkozó rendelkezéseket a (2) és
(3) bekezdésben meghatározott eltérésekkel kell értelemszerűen alkalmazni.
(2) A másodfokon eljáró ügyésznek a fellebbezésében pontosan meg kell jelölnie, hogy a bíróság határozatát mely okból
tartja törvénysértőnek [Be. 615. § (3) a) és b) pont]. A fellebbezés indokolásában ki kell térni a megtámadott ügydöntő
határozat minden általa vitathatónak tartott és a harmadfokú eljárásban orvosolható rendelkezésére is (Be. 618. §).
(3) A harmadfokú bíróság mellett működő ügyész érdemi indítványában köteles nyilatkozni a másodfokú határozat
valamennyi, a harmadfokú felülbírálat körébe tartozó rendelkezésének törvényességéről.

6. Perújítás
29. §

(1) Más jogosulttól származó perújítási indítvány esetén a főügyészség, illetve a fellebbviteli főügyészség ügyésze
haladéktalanul intézkedni köteles a bírósági iratok beszerzése iránt, amennyiben észrevételeinek megtételéhez azok
szükségesek. A törvényszéknek, illetve az ítélőtáblának megküldött nyilatkozatában ki kell fejtenie a perújítási
indítvánnyal kapcsolatos álláspontját.
(2) Ha az ügyész az alapügy bírósági iratait a Be. 642. § (3) bekezdésében megszabott határidőn belül nem tudja
beszerezni, az indítványt az ügyészségi iratok alapján tett nyilatkozatával küldi meg a bíróságnak. Ebben jelezheti,
hogy érdemi álláspontja utólag, a Be. 643. § (3) bekezdése alapján beszerzett iratok ismeretében módosulhat.
(3) A más jogosulttól származó perújítási indítvány bírósághoz történő továbbítása során az ügyész ellenőrizni köteles,
hogy az tartalmazza-e a szükséges kellékeket, így a Be. 639. § (5) bekezdésében írtakat.
(4) Amennyiben a nem jogosulttól származó beadványban az ügyésztől perújítási indítvány benyújtását kérik, vizsgálni
kell a közölt adatok tárgyszerűségét, különösen, ha azok a terhelt terhére szóló perújítási okra utalnak.
(5) Az ügyésznek értesítenie kell döntéséről a perújítási indítvány benyújtása iránti kérelem előterjesztőjét.

30. §		
Az ügyész által benyújtott perújítási indítványban meg kell jelölni annak irányát, indokolásának pedig tartalmaznia
kell a perújítás törvényes feltételeit, illetve a perújítás alapjául szolgáló adatokat és bizonyítékokat.
31. §		
Az ügyésznek akkor kell elrendelnie perújítási nyomozást, ha az indítvány, illetve a rendelkezésére álló adatok alapján
úgy látja, hogy az új bizonyítékok ezt szükségessé teszik. A perújítási nyomozás elrendeléséről feljegyzést kell
készíteni, annak teljesítésére határidőt kell szabnia. A perújítási indítvány előterjesztőjét a nyomozás elrendeléséről,
valamint annak eredményéről értesíteni kell.
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32. §		
A perújítási eljárás során az ügyész nem rendelkezhet a jogerős határozatban elbírált vádról. Amennyiben az új
bizonyíték alapján a vád tárgyává tett tények kiegészítése látszik indokoltnak az ügyész ezt perújítási indítványában,
más jogosult indítványa alapján elrendelt perújítási eljárás során pedig a megismételt eljárásban előterjesztett
indítványában terjeszti a bíróság elé.

7. Felülvizsgálati indítvány
33. §

(1) Amennyiben a másodfokú tárgyaláson vagy nyilvános ülésen részt vevő ügyész a jogerős ügydöntő határozat
kihirdetésekor a terhelt terhére szóló felülvizsgálati okot észlel, a házi iratot a Be. 452. § (1) bekezdésében előírt
leghosszabb határidő tartamára nyilvántartásba helyezi. Ha a nyilvántartás lejártáig a határozatot a bíróság nem
kézbesíti, a felülvizsgálati indítványt az ügydöntő határozat szóbeli indokolásában elhangzott okok megjelölésével
be kell nyújtani azzal, hogy az indokok részletes kifejtésére a kézbesített határozat ismeretében pótlólag kerül sor.
Ha az ügyész jogi álláspontja a határozat kézbesítését követően megváltozik, kezdeményezni kell az indítvány
visszavonását.
(2) A Be. 649. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben a megyei, illetve fővárosi főügyész haladéktalanul
megállapítja, hogy az illetékességi területén első fokon eljárt bíróságok jogerősen befejezett ügyei közül melyek
tartoznak az Alkotmánybíróság határozatán alapuló felülvizsgálati eljárás hatálya alá. Ezt követően az iratokat
beszerzi, és azokat az Alkotmánybíróság határozatának közzétételétől számított hatvan napon belül a Legfőbb
Ügyészséghez felterjeszti.
(3) A felülvizsgálati indítványnak tartalmaznia kell a felülvizsgálati ok megjelölését, a bíróság által megállapított tényállás
lényegét, a sérelmezett határozat jogerőre emelkedésének, illetve közlésének időpontját. A tényállás lényegét
a felülvizsgálat okától, az indítvány tartalmától függő részletességgel kell előadni, az esetenként mellőzhető is.
Az indítványban részletesen ki kell fejteni, hogy az ügyész a megtámadott határozatot miért tartja törvénysértőnek,
és meg kell jelölni az orvoslás lehetséges módját is. Indítványt kell tenni a hozandó határozatra, indokolt esetben
a megtámadott határozat végrehajtásának felfüggesztésére, illetve félbeszakítására. Az indítványhoz csatolni kell
a rendelkezésre álló bírósági vagy más hatósági iratokat.

34. §

(1) Felülvizsgálati indítvány benyújtása a jogerős határozatot hozó bíróság mellett az ügyben eljárni jogosult ügyészség
feladata. Amennyiben az ügyben az elsőfokú ügydöntő határozat a járásbíróságon jogerőre emelkedett, úgy
a felülvizsgálati indítványt az ügyben másodfokon eljárni illetékes főügyészség készíti el. A Legfőbb Ügyészség
bármely ügyben jogosult felülvizsgálati indítvány benyújtására. Ha a felülvizsgálati okot nem az annak benyújtására
jogosult, hanem az ügyben első- vagy – harmadfokon jogerőre emelkedett határozat esetében – a másodfokon eljárt
ügyészség észleli, az arra illetékes ügyészségnél kezdeményezni kell a felülvizsgálati indítvány benyújtását. Az első
fokon eljárt ügyészség előterjesztéséhez mellékelni kell a bírósági iratokat is.
(2) Amennyiben a felülvizsgálati eljárás lefolytatására okot adó körülményt nem az előterjesztés megtételére, illetve
az indítvány benyújtására illetékes ügyészség észleli, azt közvetlen felettesének haladéktalanul jelenti.
(3) A felülvizsgálati indítvány benyújtásáról az elsőfokú ügyészséget, illetve a Legfőbb Ügyészséget tájékoztatni kell.
Ha a felülvizsgálati indítványt a Legfőbb Ügyészség nyújtja be, erről a másodfokon eljárni illetékes főügyészséget,
illetve fellebbviteli főügyészséget értesíti.
(4) Az ügyészség által benyújtott felülvizsgálati indítványt csak a Legfőbb Ügyészség módosíthatja, illetve vonhatja
vissza.

35. §

(1) Ha az ügyésztől felülvizsgálati indítvány benyújtását kérik, azt az illetékes megyei, illetve fővárosi vagy fellebbviteli
főügyészséghez kell áttenni.
(2) A kérelmezőt az ügyben tett intézkedésről tájékoztatni kell. Ennek során fel kell világosítani arról is, hogy saját jogon
benyújthat-e felülvizsgálati indítványt, és ha igen, azt hol teheti meg.
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8. Jogorvoslat a törvényesség érdekében
36. §

(1) A jogorvoslati indítvány benyújtására irányuló kérelmet a főügyészség, illetve a fellebbviteli főügyészség útján
a Legfőbb Ügyészséghez fel kell terjeszteni. A felterjesztéshez a beszerzett bírósági iratokat mellékelni kell.
(2) Amennyiben a főügyészség, illetve a fellebbviteli főügyészség jogorvoslati indítvánnyal támadható törvénysértést
hivatalból észlel, vagy arról a főügyészség a járási, illetve járási szintű ügyészség jelentése alapján szerez tudomást,
jogorvoslati indítvány benyújtásának megfontolása végett előterjesztést tesz, amelyhez csatolja a bírósági iratokat.
Az előterjesztésben ki kell fejtenie, hogy a bíróság határozatát miért tartja törvénysértőnek, és milyen határozat
indítványozását tarja célszerűnek.
(3) A kérelem, illetve az előterjesztés elbírálásáról, valamint a jogorvoslati indítvány eredményéről a Legfőbb Ügyészség
tájékoztatja a főügyészséget, illetve a fellebbviteli főügyészséget.

9. Jogegységi eljárás
37. §

(1) A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 32. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
ok esetén a főügyészség, valamint a fellebbviteli főügyészség előterjesztést tesz jogegységi indítvány megfontolása
céljából, amelyhez bírósági határozatokat és – ha szükséges – bírósági iratokat is csatolja. Az előterjesztést részletesen
indokolni kell.
(2) A kezdeményezés elbírálásáról, valamint a jogegységi indítvány eredményéről a Legfőbb Ügyészség tájékoztatja
a főügyészséget, valamint a fellebbviteli főügyészséget.

III. Fejezet
Külön eljárások
10. A katonai büntetőeljárás
38. §		
A legfőbb ügyész rendelkezése alapján a katonai ügyész olyan ügyben is eljárhat, amelyre illetékessége egyébként
nem terjed ki.
39. §		
A vádbeszédben foglalkozni kell a katona vádlott cselekményének a katonai rendre és fegyelemre gyakorolt
hatásával is.
40. §

(1) A katonai büntetőeljárásban a járási és járási szintű ügyészség, valamint a főügyészség alatt a Központi Nyomozó
Főügyészséget kell érteni.
(2) A büntetőbíróság előtti eljárásban való katonai ügyészi részvétel és közreműködés – a 43. § (3) bekezdésében
meghatározottak szerinti – ellenőrzését a Legfőbb Ügyészség Büntetőbírósági Ügyek Főosztálya végzi.
(3) A katonai büntetőeljárásban első, illetve másodfokon jogerőre emelkedett bírósági határozatok törvényességét
– a 43. § (4) bekezdésére figyelemmel – a Büntetőbírósági Ügyek Főosztálya kíséri figyelemmel.

11. Eljárás egyezség esetén
41. §

(1) Az ügyésznek a Be. 732. § (6) bekezdése szerinti felszólalásában ki kell térnie az egyezség jóváhagyásának
a Be. 733. §-ában írt valamennyi feltételének meglétére.
(2) Amennyiben a bíróság az egyezség jóváhagyását a Be. 734. §-a alapján megtagadta, úgy az eljárást az 506–508. §-ának
megfelelően folytatja. Ennek eredményeként tartott tárgyaláson – a Be. 524. § (1) bekezdése alapján – sor kerülhet
a vádlott bűnösségének beismerésére és e nyilatkozat elfogadására. Az ügyész számára azonban az 502. §
(1) bekezdése szerinti, a büntetés határozott mértékére, illetve tartamára is kiterjedő indítványozási jog nem nyílik
meg.
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12. A magánvádas eljárás
42. §

(1) Az ügyész a magánvádas eljárásban is rendszeresen gyakorolja törvényes jogait, indokolt esetben a magánvádlótól
átveheti a vád képviseletét. A vádképviselet átvételével az eljárás nem válik közvádassá, így a vád elejtésére az ügyész
nem jogosult.
(2) Az ügyész nem veheti át a vád képviseletét, ha a sértett időközben úgy nyilatkozik, hogy a vádlott megbüntetését
nem kívánja, vagy ha arra a meggyőződésre jut, hogy a cselekmény nem bizonyítható, nem bűncselekmény, azt nem
a vádlott követte el, vagy büntethetőségi akadály áll fenn.
(3) Az ügyész a vád képviseletétől elállhat, ha annak indokai megszűntek. A vád képviseletétől el kell állni, ha a sértett
úgy nyilatkozik, hogy a vádlott megbüntetését nem kívánja, vagy ha arra a meggyőződésre jut, hogy a cselekmény
nem bizonyítható, nem bűncselekmény, azt nem a vádlott követte el, vagy büntethetőségi akadály áll fenn.
(4) Ha a terheltet közvádas ügyben próbára bocsátották, és magánvádra újabb büntetőeljárás indul ellene, úgy a terhelt
személyes meghallgatását követően – amennyiben erre korábban nem került sor – az ügyésznek a vád képviseletét át
kell vennie.

IV. Fejezet
A büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenység irányítása és ellenőrzése
43. §

(1) A büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenység átfogó irányítása és ellenőrzése a külön utasításban meghatározott
eszközökkel és módszerekkel valósul meg, egyedi ügyekben pedig a felettes ügyész észrevételei és állásfoglalásai
útján érvényesül.
(2) A Legfőbb Ügyészség rendszeres tájékoztatást ad a Kúria elvi tartalmú határozatairól.
(3) A büntetőbíróság előtti eljárásban való ügyészi részvétel és közreműködés ellenőrzése során a Legfőbb Ügyészség,
illetve a főügyészség rendszeresen értékeli a vádemelések törvényességét és megalapozottságát, elemzi
a felmentések, az eljárásmegszüntetések okait, a személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedésekkel
kapcsolatos ügyészi gyakorlatot.
(4) Az első, illetve a másodfokon jogerőre emelkedett bírósági határozatok törvényességét a felettes ügyészség kíséri
figyelemmel.
(5) Az ügyész intézkedését, állásfoglalását vagy azok elmulasztását sérelmező beadványokról a felettes ügyész dönt.
A bejelentőt tájékoztathatja arról is, hogy új tényt vagy adatot nem tartalmazó további beadványával érdemben
nem foglalkozik.

V. Fejezet
Záró rendelkezések
44. §		
Ez az utasítás 2018. július 1. napján lép hatályba.
45. §		
Hatályát veszti a büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenységről szóló 12/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás.

		

Dr. Polt Péter s. k.,

		

legfőbb ügyész

2547

H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő • 2018. évi 32. szám

Az országos rendőfőkapitány 34/2018. (VI. 27.) ORFK utasítása
az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv mélységi ellenőrzési és közterületi támogató
alegységeiről szóló 24/2012. (XII. 29.) ORFK utasítás módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. §
(1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv mélységi
ellenőrzési és közterületi támogató alegységeiről szóló 24/2012. (XII. 29.) ORFK utasítás módosítására kiadom az alábbi utasítást:

1. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv mélységi ellenőrzési és közterületi támogató
alegységeiről szóló 24/2012. (XII. 29.) ORFK utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 16. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„16. A fizikai (erőnléti) alkalmassági felmérésen a pályázónak az I. kategóriában meghatározott „Kiváló” minősítést kell
elérnie.”
2. Az Utasítás 47. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„47. Az éves szakmai felmérés keretében kerül sor az általános fizikai (erőnléti) alkalmassági felmérés végrehajtására.
A fizikai (erőnléti) alkalmassági felmérésen legalább az I. kategóriában meghatározott „Jó” minősítést kell elérni.”
3. Az Utasítás a következő 58/A. ponttal egészül ki:
„58/A. Az éves szakmai felmérésen „Megfelelt” eredményt elérők mentesülnek az ORFK utasításban előírt általános
lövészeti vizsga végrehajtása alól.”
4. Az Utasítás 1. melléklete helyébe a Melléklet lép.
5. Ez az utasítás a közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba.
6. Ez az utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszíti.

		

Dr. Balogh János r. vezérőrnagy s. k.,

		

országos rendőrfőkapitány
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Melléklet a 34/2018. (VI. 27.) ORFK utasításhoz
„1. melléklet a 24/2012. (XII. 29.) ORFK utasításhoz

A Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Alegységhez beosztásba tervezett rendőrök
központi szakmai alapképzés előtti lőkészség felmérésének kritériumrendszere

I. Pontossági lőgyakorlat:
1.

Cél:

FBI alak

2.

Távolság:

10 méter

3.

Kiinduló helyzet:

állva, fedezék mellett, fegyver szolgálati hord helyzetben

4.

Végrehajtás:

A lövő indító jelre tűzkésszé teszi fegyverét, és 5 db célzott lövést ad le
a célra, álló testhelyzetből. Ezután a fedezék mögé lép, tárat cserél,
és újabb 5 db lövést ad le.

5.

Lőszer:

10 db

6.

Rendelkezésre álló idő:

maximum 50 másodperc

7.

Elérhető maximális pontszám:

60 pont

8.

Értékelés:

41 ponttól „Megfelelt”

II. Gyorsasági lőgyakorlat:
1.

Cél:

FBI alak

2.

Távolság:

6 méter

3.

Kiinduló helyzet:

állva, fegyver szolgálati hord helyzetben

4.

Végrehajtás:

A lövő indító jelre tűzkésszé teszi fegyverét, és legalább egyet lő a célra.

5.

Lőszer:

3 db/tár

6.

Rendelkezésre álló idő:

maximum 3 másodperc

7.

Értékelés:

Megfelelő a gyakorlat, ha a 3 lövésből legalább egy a céllap ölési zónáján
belül van teljes terjedelmével, a meghatározott időhatáron belül
(a gyakorlat egyszer megismételhető).
”
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Az országos rendőrfőkapitány 35/2018. (VI. 27.) ORFK utasítása
a Titkos Információgyűjtés Adatkezelési Rendjével, valamint a „D” és „F” adattárakkal kapcsolatos
feladatokról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában és a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. §
(1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv titkos
információgyűjtő tevékenységéből, valamint a leplezett eszközök alkalmazásából származó adatokkal és információkkal
kapcsolatos feladatok meghatározása érdekében kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Az utasítás szervi hatálya az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv titkos információgyűjtésre és
leplezett eszköz-alkalmazásra jogosult szerveire terjed ki.
2. Az utasítás tárgyi hatálya:
a)
a titkos információgyűjtések adataira;
b)
a leplezett eszközök alkalmazásának adataira;
c)
a titkos információgyűjtéssel, valamint a leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adataira;
d)
a titkos információgyűjtésre, valamint a leplezett eszközök alkalmazására feljogosított szervvel titkosan
együttműködő személyek adataira;
e)
az adatok, információk rögzítésére, tárolására, feldolgozására, továbbítására, módosítására, koordinációjára
terjed ki.
3. Az utasítás hatálya nem terjed ki a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 64. § h) pontja, valamint
a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 225. §-a alapján elrendelt titkos információgyűjtésre.
4. Az utasítás alkalmazásában:
a)
azonosításra alkalmas adat: az érintett neve, születési helye, ideje, anyja neve, valamint a jogi személy, a jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, természetes személyekből álló csoport neve, az intézmény formája;
b)
azonossági szám: a „D” és az „F” adattárakban szereplő személyek egyedi, nyolcjegyű számsorozata;
c)
„D” adattár: a titkos információgyűjtéssel és a leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyekre,
valamint a velük kapcsolatban folytatott eljárásra vonatkozó adatokat tartalmazó nyilvántartás;
d)
„F” adattár:
da)
a tanulmányozott személyek személyes adatait,
db)
az informátorok személyes adatait,
dc)
a bizalmi személyek (a titkos munkatárs, a rezidens, az „F” objektum kezelő) személyes adatait,
dd)
a db)–dc) alpontban foglalt személyekkel történő kapcsolattartásra, valamint a személyek hírszerző
lehetőségeire vonatkozó adatokat,
de)
a dc) alpontban foglalt személyek személyi tulajdonságaikra vonatkozó adatokat
tartalmazó nyilvántartás;
e)
személy: a természetes személy, a jogi személy, a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, valamint
egyéb, természetes személyekből álló csoport vagy intézmény;
f)
területi szerv: a Készenléti Rendőrség, a Repülőtéri Rendőri Igazgatóság, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési
Központ és a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok;
g)
TIAR: a Titkos Információgyűjtés Adatkezelési Rendje, amely tartalmazza a titkos információgyűjtésből,
valamint a leplezett eszközök alkalmazásából eredő információkat.
5. A TIAR, valamint a „D” és az „F” adattárak alkalmazásának célja:
a)
a titkos információgyűjtéssel, valamint a leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyekre irányuló
párhuzamos eljárások kiszűrése, az eljáró szervek értesítése;
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b)

c)
d)

egységes elvekre épülő információs rendszer működtetése, amely a rendőri szervek titkos információgyűjtésből,
valamint a leplezett eszközök alkalmazásából származó adatainak rendszerezett gyűjtésével, az információk
tárolásával, bűnelemzési támogatással elősegíti a titkos információgyűjtés és a leplezett eszközök alkalmazása
céljainak elérését, a bűnüldözési tevékenységet, az erőforrások optimális elosztását, és a területi, valamint
az országos koordinációt;
a titkos információgyűjtések, valamint a leplezett eszközök alkalmazása során keletkezett információk és
adatok visszakereshető tárolásának megvalósítása, az összefüggések felismeréséhez történő segítségnyújtás;
az informátorok, a tanulmányozás alá vont, továbbá a bizalmi személyek párhuzamos tanulmányozásának,
kapcsolattartásának kiszűrése, a tanulmányozó, illetve a kapcsolattartó szerv értesítése.

II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK
1. A TIAR szintjei, feladatai
6. A TIAR-ban történő helyi szintű adatkezelési feladatokat az a szervezeti elem látja el, ahol a kezelendő információ
keletkezik.
7. Helyi szintű adatkezelési feladat a titkos információgyűjtés, valamint a leplezett eszközök alkalmazása során helyben
keletkező, valamint az adatkezelés során más szervtől érkező, de hatáskör és illetékesség alapján az adott szervhez
kapcsolódó adatok kezelése, valamint az adatoknak a nyilvántartásokban rögzítése céljából
a)
a területi szerv és a rendőrkapitányságok 6. pont szerinti szervezeti eleme által a 8. pontban meghatározott
szervezeti elemnek;
b)
az Országos Rendőr-főkapitányság 6. pont szerinti szervezeti eleme által a 10. pontban meghatározott
szervezeti elemnek
történő megküldése.
8. A területi szerv és a rendőrkapitányságok 6. pont szerinti szervezeti eleme tekintetében a TIAR-ban történő területi
szintű adatkezelési feladatokat a területi szervnél a titkos információgyűjtésből, illetve a leplezett eszközök
alkalmazásából származó információk feldolgozására, értékelésére és koordinálására létrehozott szervezeti elem
(a továbbiakban: elemző-értékelő szervezeti elem) látja el.
9. Területi szintű adatkezelési feladat:
a)
a 7. pont alapján megküldött adatoknak a nyilvántartásokban történő rögzítése;
b)
a titkos információgyűjtések, valamint alkalmazott leplezett eszközök nyilvántartása;
c)
a titkos információgyűjtés, valamint a leplezett eszközök alkalmazása során keletkezett információkban
szereplő adatok (a továbbiakban: információs objektumok) nyilvántartása;
d)
az információs objektumok közötti kapcsolatok regisztrálása, feltárása;
e)
az információ feldolgozása során felmerülő azonos információs objektumok előfordulásának figyelemmel
kísérése;
f)
információszolgáltatás az operatív és stratégiai értékelési feladatokhoz;
g)
bűnügyi információn alapuló megkeresések koordinálása.
10. A TIAR-ban történő országos szintű adatkezelési feladatokat az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóság
Bűnügyi Elemző-Értékelő Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) látja el.
11. Országos szintű adatkezelési feladat:
a)
az Országos Rendőr-főkapitányság 6. pont szerinti szervezeti eleme tekintetében a 9. pontban foglalt feladatok
ellátása;
b)
az elemző-értékelő szervezeti elemek által kezelt adatok országos összesítése;
c)
a területi szerv országos rendszerből történő lekérdezéseinek biztosítása;
d)
az elemző-értékelő szervezeti elemek közötti koordináció biztosítása;
e)
információszolgáltatás az országos szintű operatív és stratégiai értékelési feladatokhoz.
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2. A TIAR-ban történő adatrögzítés
12. Az adatszolgáltatási kötelezettség alá eső információkat az alábbi iratokból kell teljesíteni:
a)
a titkos információgyűjtés elrendeléséről készült feljegyzés, felülvizsgálatról készült összefoglaló jelentés,
a titkos információgyűjtés befejezéséről készült összefoglaló jelentés és feljegyzés;
b)
a titkos információgyűjtés eszközeinek eredményéről készült irat;
c)
a titkos információgyűjtéssel, valamint a leplezett eszközök alkalmazásával érintett személy adatairól kiállított
,,B” adatlap;
d)
a leplezett eszközök alkalmazására készült alkalmazási terv, indítvány, előterjesztés, a végrehajtásról készült
feljegyzés.
13. A TIAR-ban nem rögzíthetők az alábbiak:
a)
az információforrást egyértelműen azonosító adatok;
b)
a „T” ellátmány felhasználásával kapcsolatos adatok;
c)
a titkos együttműködési megállapodás adatai;
d)
az „F” objektum alkalmazásával kapcsolatos adatok;
e)
a fedett nyomozó vagy a fedővállalkozás alkalmazásával kapcsolatos adatok.

3. Adatszolgáltatás a TIAR-ból
14. Az adatkérésre jogosult nem rendőri szerv részére történő adatszolgáltatás módjára az e szervvel kötött
együttműködési megállapodásban foglaltak az irányadók.

4. A „D” és „F” adattárak tekintetében ellátandó feladatok
15. A Főosztály a „D” és „F” adattárak tekintetében ellátja az alábbi feladatokat:
a)
a titkos információgyűjtéssel, a leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek, valamint a tanulmányozás
alá vont személyek, az informátorok, továbbá a bizalmi személyek adatainak központi nyilvántartása;
b)
a titkos információgyűjtéssel, valamint a leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyekre irányuló
párhuzamos eljárások kiszűrése, az eljáró szervek értesítése;
c)
a tanulmányozás alá vont személyek, továbbá az informátorok, a bizalmi személyek párhuzamos
tanulmányozásának, kapcsolattartásának kiszűrése, a tanulmányozó, illetve a kapcsolattartó szerv értesítése;
d)
meghatározott feladat ellátásra alkalmas informátor és bizalmi személy keresése-kutatása.

5. A titkos információgyűjtéssel, valamint a leplezett eszköz alkalmazásával érintett személlyel kapcsolatos
adatközlési kötelezettség teljesítése
16. A titkos információgyűjtéssel, valamint a leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyről a nyilvántartási adatok
felvétele céljából akkor kell ,,B” adatlapot kitölteni, ha az érintett személy azonosítására alkalmas – és a személyés lakcímnyilvántartóban leellenőrzött – adatai ismertté válnak.
17. A nyilvántartási adatok módosításáról „B” adatlapot kell kitölteni, ha:
a)
az érintett személynek a nyilvántartásban szereplő adataitól eltérő személyes vagy egyéb adat válik ismertté;
b)
a körözött személyt felkutatták, tartózkodási helyét megállapították;
c)
a titkos információgyűjtést, valamint a büntetőeljárást
ca)
átadják,
cb)
átveszik,
cc)
egyesítik,
cd)
elkülönítik,
ce)
befejezik,
cf )
folytatják;
d)
a titkos információgyűjtés során beszerzett adat büntetőeljárás kezdeményezését alapozta meg.
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18. A titkos információgyűjtés, a büntetőeljárás átadása, átvétele, valamint egyesítés vagy elkülönítés esetén, legkésőbb
az átvételt követő harmadik munkanapon az átadó és az átvevő is köteles a nyilvántartásba vett személyről
a „B” adatlapot kitölteni és megküldeni az elemző-értékelő szervezeti elemnek. Ha az átvevő szerv nem rendőri szerv,
az adatszolgáltatást a titkos információgyűjtés, valamint leplezett eszközök alkalmazásának befejezését követő
három munkanapon belül az átadó rendőri szerv köteles teljesíteni, és intézkedni a nyilvántartásba vett személyek
adatainak módosítására.
19. Legkésőbb a „D” adattárban történő ellenőrzést követő harmadik munkanapon a titkos információgyűjtéssel,
valamint a leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyről az eljáró szerv a „B” adatlapot a rendszeresített
célprogrammal egy elektronikus példányban kitölti és egy példányban kinyomtatja. A titkos információgyűjtés során
alkalmazott eszköz, valamint a leplezett eszköz alkalmazásának megkezdését követően az 1. számú papíralapú
példányt a 2. számú elektronikus példányt tartalmazó adathordozóval együtt az elemző-értékelő szervezeti elemnek
kell megküldeni.
20. Ha az ellenőrzést nem az eljáró szerv hajtja végre, a 19. pontban meghatározott határidőt az ellenőrzés eredményéről
szóló tájékoztatás beérkezésétől kell számolni.
21. Az elemző-értékelő szervezeti elem a „B” adatlap 2. számú példányát átemeli a TIAR-ba, és annak dátumát rögzíti
a „B” adatlap 1. számú példányán.
22. A Főosztály az elemző-értékelő szervezeti elem által a TIAR-ban rögzített és 24 órán belül a központi feldolgozásba
bekerülő adatlapokon szereplő adatokat a beérkezéstől számított 3 munkanapon belül ellenőrzi és az adattárban
rögzíti. Ezt követően a rögzítés tényét és a rögzített adatlapon szereplő érintett azonossági számát, hibás adatlap
esetén a hiba leírását a TIAR minősített levelező rendszerén keresztül az elemző-értékelő szervezeti elemnek megküldi.
23. Az elemző-értékelő szervezeti elem az azonossági számot rávezeti a „B” adatlap 1. számú példányára, majd azt
visszaküldi az eljáró szervnek. Ha a Főosztálytól kapott értesítés hibát jelez, az elemző-értékelő szervezeti elem
rájegyzi a hibát a papíralapú példányra, amelyet visszaküld javításra az eljáró szervnek. Az eljáró szerv 3 munkanapon
belül visszaküldi a javított adatlapot. Az elemző-értékelő szervezeti elem a javított adatok alapján módosítja
a TIAR-ban elhelyezett adatlapot, amely 24 órán belül automatikusan megjelenik a Főosztálynál.
24. A „B” adatlap 1. számú példányát az eljáró szerv elhelyezi a titkos információgyűjtés vagy a leplezett eszköz
dossziéjában.
25. Zárt adatkezelés elrendelése esetén az eljáró szerv a „B” adatlap 1. számú papíralapú és 2. számú elektronikus
példányát közvetlenül a Főosztálynak továbbítja.

6. A titkos információgyűjtésre és a leplezett eszközök alkalmazására feljogosított szervvel
titkosan együttműködő személlyel kapcsolatos adatközlési kötelezettség teljesítése
26. A titkos információgyűjtésre és a leplezett eszközök alkalmazására feljogosított szervvel titkosan együttműködő
személlyel kapcsolatos adatszolgáltatást a „C1”, a C2”, a „C3” és a „C4” adatlapok (a továbbiakban együtt: „C” adatlapok)
kitöltésével és a Főosztály részére történő megküldésével kell teljesíteni.
27. A „C” adatlapokat az adat elhelyezését kérő személy a rendszeresített célprogrammal egy elektronikus példányban
kitölti, és egy példányban kinyomtatja. Az adat elhelyezését kérő személy az elektronikus adathordozót közvetlenül
– három munkanapon belül – a nyilvántartásba vétel céljából továbbítja a Főosztálynak, a papíralapú példányt
elhelyezi a dossziéban.
28. A tanulmányozás alá vont személy azonosító adatairól az „F” adattárban történő ellenőrzést követő harmadik
munkanapon a tanulmányozást kezdeményező személy „C1” adatlapot állít ki.
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29. Ha az ellenőrzést nem az eljáró szerv hajtja végre, a 28. pontban meghatározott határidőt az ellenőrzés eredményéről
szóló tájékoztatás beérkezésétől kell számolni.
30. A „C1” adatlapot kell kitölteni:
a)
a tanulmányozott személy adatainak nyilvántartásba vétele;
b)
az azonosító adatok módosítása;
c)
informátor bevonása
esetén.
31. A „C2” adatlapot kell kitölteni:
a)
a jelölt meghiúsult bevonása;
b)
a bevonástól elállás;
c)
a jelölt eredményes bevonása;
d)
az informátor, valamint a bizalmi személy végleges átadása, átvétele;
e)
a bizalmi személy pihentetése;
f)
az informátor, valamint a bizalmi személy kizárása;
g)
az informátorral, valamint bizalmi személlyel a kapcsolat újrafelvétele;
h)
az informátor, a bizalmi személy halála
esetén.
32. Ha a bevonás végrehajtása során a jelölt személy az együttműködést vállalta, a további adatok és információk
felvétele, illetve a későbbiekben azok módosítása vagy törlése érdekében
a)
az informátorral, valamint bizalmi személlyel folytatott kapcsolattartás adatairól a „C2” adatlapot;
b)
az informátor, valamint a bizalmi személy hírszerző lehetőségeinek adatairól a „C3” adatlapot;
c)
a bizalmi személy személyi tulajdonságainak adatairól a „C4” adatlapot
a kapcsolattartó személy kitölti, és legkésőbb az adatszolgáltatásra okot adó körülménytől számított harmadik
munkanapon továbbítja a Főosztály felé.
33. Ha az átvevő szerv nem rendőri szerv, az adatszolgáltatást az együttműködés megszüntetésével (a bizalmi személy,
illetve az informátor kizárásával) az átadó rendőri szerv három munkanapon belül teljesíti, és intézkedik
a kapcsolattartás adatainak módosítására.

7. Az adattárakban történő zárt adatkezelés
34. Ha az adat zárt adatkezelését rendelték el, az adattárakban történő ellenőrzéskor a lekérdező nem kap választ,
egyúttal az adatot elhelyező értesítést kap az ellenőrzés tényéről.
35. Az adattárakban az informátorok, valamint a foglalkoztatott és a pihentetettet bizalmi személyek azonosításra
alkalmas adatai zárt kezelésűek.
36. Előterjesztés alapján az adattárakban zárt adatkezelés alá vonhatók:
a)
a tanulmányozás alá vont személyek;
b)
a kizárt bizalmi személyek;
c)
a titkos információgyűjtés eszközével, valamint a leplezett eszközök alkalmazásával érintett személy
azonosítására alkalmas adatai.
37. A zárt adatkezelésről szóló előterjesztést a titkos információgyűjtést folytató szerv vezetője a szolgálati út betartásával
a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyetteshez terjeszti fel. A zárt adatkezelés elrendeléséről a bűnügyi országos
rendőrfőkapitány-helyettes dönt.
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38. A bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes a zárt adatkezelés elrendeléséről, fenntartásáról vagy elutasításáról
a Főosztály vezetőjén keresztül tájékoztatja az eljáró szervet.
39. A zárt adatkezelés a titkos információgyűjtés vagy a leplezett eszköz alkalmazásának befejezéséig tart, amelynek
időpontjáról a kezdeményező szerv három munkanapon belül értesítést küld a Főosztálynak.

8. Ellenőrzés és koordináció
40. A TIAR-ban történő ellenőrzést a jogosultsággal rendelkező személyek az erre kialakított célprogrammal hajtják
végre.
41. A titkos információgyűjtésben, valamint a leplezett eszköz-alkalmazásban eljáró személy az eljárás megkezdése előtt
ellenőrzi vagy az elemző-értékelő szervezeti elem útján ellenőrizteti a TIAR-ban a kezdeményezés alapjául szolgáló
információkat. Ha az információ szerepel az adatbázisban, ennek tényéről írásban tájékoztatni kell az eljáró szerv
bűnügyi vezetőjét.
42. Folyamatban levő eljárás esetén a beérkezett információt az elemző-értékelő szervezeti elem ellenőrzi a TIAR-ban.
Ha az információ szerepel az adatbázisban, ennek tényéről az elemző-értékelő szervezeti elem értesíti az információ
szolgáltatóját.
43. A TIAR-ban kialakított koordinációs felület biztosítja, hogy a rögzített információs objektumok napi szinten legyenek
összehasonlítva. Az elemző-értékelő szervezeti elemek megegyezőség esetén erről az érintett szervezeti elemeket
írásban tájékoztatják.
44. A „D” és az „F” adattárakban a titkos információgyűjtés eszközével, valamint a leplezett eszközök alkalmazásával
érintett, vagy a titkos információgyűjtésre és a leplezett eszközök alkalmazására feljogosított szervvel titkosan
együttműködő személy azonosításra alkalmas adatai alapján ellenőrizni a priorálási jogosultságnak megfelelően
közvetlenül vagy a Főosztály írásos megkeresése útján lehet.

9. Jogosultságok
45. A TIAR területi adatbázisába adatrögzítői jogosultságot az elemző-értékelő szervezeti elem vezetőjének javaslata
alapján a területi szerv vezetője engedélyezi, amelyről nyilvántartást kell vezetni.
46. A TIAR országos adatbázisába, valamint a „D” és az „F” adattárakhoz a lekérdezői jogosultságot az elemző-értékelő
szervezeti elem vezetőjének javaslata alapján a Főosztály vezetője engedélyezi.
47. A Főosztály a jogosultságokról informatikai úton központi nyilvántartást vezet, az alábbi adattartalommal:
a)
a jogosultsággal rendelkező neve, szolgálati helye;
b)
a jogosultsággal rendelkező felhasználói neve;
c)
a jogosultság kezdő és befejező időpontja;
d)
a jogosultságot kérő irat iktatószáma;
e)
a jogosultság terjedelme.
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III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
48. Ez az utasítás 2018. július 1-jén lép hatályba.
49. A TIAR és a hozzá kialakított célprogram alkalmazását valamennyi felhasználó részére jogosultságának megfelelően
oktatni kell, amelyet a Főosztály koordinál és hajt végre.
50. Az elemző-értékelő szervezeti elem vezetője intézkedik – a Főosztály által szervezett oktatáson részt vett munkatársak
bevonásával – a titkos információgyűjtésben, valamint a leplezett eszközök alkalmazásában eljáró állomány
oktatására.
51. A Főosztály elkészíti az adatszolgáltatási kötelezettség alá eső információk köréről, valamint azok rögzítésének
módjáról szóló módszertani útmutatót, továbbá a „B” adatlapot és a „C” adatlapokat, amelyeket – a bűnügyi országos
rendőrfőkapitány-helyettes jóváhagyását követően – az utasítás hatálya alá tartozó szervek kötelesek alkalmazni.
52. Hatályát veszti:
a)
a GDR „D” és „F” adattárakból (nyilvántartásokból) történő adatkéréssel összefüggő egyes feladatok
végrehajtásáról szóló 7/1997. (VII. 11.) ORFK utasítás;
b)
a GPR „D” és „F” adattárakból (nyilvántartásokból) történő adatkéréssel összefüggő egyes feladatok
végrehajtásáról szóló 5/1998. (II. 16.) ORFK utasítás;
c)
a Titkos Információgyűjtés Adatkezelési Rendjének Szabályzata kiadásáról és oktatásáról szóló 3/2000. (I. 13.)
ORFK utasítás;
d)
az Országos Koordinációs Nyilvántartás Adatkezelési Szabályzatának kiadásáról szóló 3/2007. (II. 27.) ORFK
utasítás;
e)
a Titkos Információgyűjtés Adatkezelési Rendjének Szabályzatával meghatározott feladatok egységes
végrehajtásáról szóló 1/2000. (I. 13.) ORFK Bü. Főig. intézkedés;
f)
a Titkos Információgyűjtés Adatkezelési Rendjének Szabályzatában meghatározott feladatok további egységes
végrehajtására és az országos rendszer kísérleti üzemeltetésének beindításáról szóló 25/2001. (VIII. 13.) ORFK
Bü. Főig. intézkedés;
g)
a bírói engedélyhez kötött titkos adatszerzés ideiglenes adatszolgáltatási szabályairól szóló 2/2004. (III. 17.)
ORFK Bü. Főig. intézkedés;
h)
a Titkos Információgyűjtés Adatkezelési Rendjével kapcsolatos területi és országos szintű koordinációs
feladatok végrehajtásáról, valamint a Titkos Információgyűjtés Adatkezelési Rendjének területi adatbázisaiban
végrehajtandó selejtezésről szóló 4/2006. (VIII. 22.) ORFK FKH intézkedés.

		

Dr. Balogh János r. vezérőrnagy s. k.,

		

országos rendőrfőkapitány
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Az országos rendőrfőkapitány 36/2018. (VI. 27.) ORFK utasítása
az illegális migrációval összefüggő jogsértések kezelésével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtására
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény
6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv illegális
migrációval összefüggő jogsértések kezelésével kapcsolatos tevékenységének egységes szabályozására kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Hatály
1. Az utasítás hatálya kiterjed az Országos Rendőr-főkapitányságra, a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr
Igazgatóságra, a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra, a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti
kirendeltségekre (a továbbiakban együtt: rendőri szervek).
2. Az utasítás alkalmazásában az illegális migrációhoz kapcsolódó jogsértések közé tartozik
a)
a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényben (a továbbiakban: Btk.) meghatározott
aa)
embercsempészés (Btk. 353. §),
ab)
jogellenes tartózkodás elősegítése (Btk. 354. §),
ac)
az úti okmány, továbbá az országba beutazásra, az országon átutazásra vagy az országból kiutazásra
jogosító más okirat tekintetében elkövetett közokirat-hamisítás (Btk. 342. §),
ad)
határzár tiltott átlépése (Btk. 352/A. §),
ae)
határzár megrongálása (Btk. 352/B. §),
af )
az aa)–ae) alpontban felsorolt bűncselekményekkel összefüggésben elkövetett más bűncselekmények,
így különösen a személyi szabadság megsértése (Btk. 194. §), az emberkereskedelem (Btk. 192. §),
a biztonsági okmány hamisítása (Btk. 344. §), az okirattal visszaélés (Btk. 346. §), a családi kapcsolatok
létesítésével visszaélés (Btk. 355. §), valamint a harmadik országbeli állampolgár jogellenes
foglalkoztatása (Btk. 356. §);
b)
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
II. törvényben (a továbbiakban: Szabs. tv.) meghatározott
ba)
tiltott határátlépés, illetve annak kísérlete (Szabs. tv. 204. §),
bb)
a külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértés (Szabs. tv. 208. §), valamint
bc)
a kötelező tartózkodás szabályainak megszegése (Szabs. tv. 168/A. §).

2. Értelmező rendelkezések
3. Az utasítás alkalmazásában:
a)
elsődleges illegális migráció: olyan, hatóságok által felfedett jogellenes cselekmény, amely az illegális migrációs
folyamatban (kiindulási ország–tranzitország–célország) Magyarország területén első alkalommal realizálódik,
és a schengeni külső határszakasz engedély nélkül vagy meg nem engedett módon történő átlépésével valósul
meg;
b)
gyorstelepítésű drótakadály: acéloszlop alapokon különböző formák szerint egymáshoz rendezett pengés drót
felhasználásával telepített fizikai akadály;
c)
határbiztonsági infrastruktúra: az államhatár mentén telepített fizikai határvédelmi elemek (gyorstelepítésű
drótakadály, ideiglenes biztonsági határzár, magasfigyelő, manőverút, tranzitzóna), valamint annak
megerősítését és támogatását biztosító technikai rendszerek (komplex határvédelmi rendszer, szabotázs elleni
intelligens jelző rendszer, határrendészeti távfelügyeleti irányító központ, stabil hőkamera rendszer, mobil
hőkamerás gépjármű) alkalmazásának egysége;
d)
határbiztonsági zóna: az ideiglenes biztonsági határzár első és második védelmi szakasza által határolt,
közforgalom elől kapukkal elzárt olyan műveleti terület, amely egyben a határőrizeti rendszer első vonalát
jelenti, és ahova csak külön engedély alapján lehet belépni;
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e)
f)

g)
h)

i)

j)

k)

l)

m)
n)

2557

határrendészeti rendőri szervek: a határrendészeti kirendeltség és a horvát viszonylatban határszakasszal
rendelkező rendőrkapitányság;
határrendészeti távfelügyeleti irányító központ: a szabotázs elleni intelligens jelzőrendszer és a komplex
határvédelmi rendszer által generált riasztások kezelését, archiválását biztosító, valamint azok alapján
a határőrizeti feladatot ellátó erők irányítását támogató központ;
ideiglenes biztonsági határzár: az államhatár honi terület felőli oldalán acéloszlop, drótfonat, pengés drót
felhasználásával készített, beton acélhálóval megerősített, egy vagy két sorban telepített fizikai akadály;
illegális migrációs szűrőháló: az ország teljes területét lefedő rendszer, amely a rendőri szervek, valamint
az illegális migráció visszaszorításában érintett társszervek kockázatelemzés alapján történő, térben és időben
összehangolt határellenőrzési és mélységi ellenőrzési tevékenységén alapul;
komplex határvédelmi rendszer: az ideiglenes biztonsági határzár első védelmi vonalán telepített – hőkamerával,
lézerkamerával, reflektorral, hangszóróval és passzív optikai kábellel rendelkező – megfigyelő, tájékoztató és
riasztó rendszer;
magasfigyelő: a határterületen, illetve a határbiztonsági zónában telepített olyan műtárgy, amely elősegíti
a honi, valamint a szomszédos ország területén történő személy- és járműmozgások határőrizeti célú
megfigyelését;
manőverút: az ideiglenes biztonsági határzár honi terület felőli oldalán húzódó 3,5 méter széles, zúzottkő
burkolatú, padkával és vízelvezető árokkal is rendelkező közforgalom elől elzárt magánút, amely a határőrizeti
feladatot végrehajtó erők és eszközök manőverező képességét biztosítja;
másodlagos illegális migráció: olyan hatóságok által felfedett jogellenes cselekmény, amely a schengeni
térségen belüli jogszerűtlen mozgással, Magyarország schengeni belső határszakaszának engedély nélkül
vagy meg nem engedett módon történő átlépésével, annak kísérletével, illetőleg a jogszerűtlen tartózkodással
valósul meg;
szabotázs elleni intelligens jelzőrendszer: fizikai akadályt kiegészítő biztonságtechnikai jelzőrendszer;
tranzitzóna: az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvényben meghatározott zóna.

II. FEJEZET
AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ JOGSÉRTÉSEK KEZELÉSÉT CÉLZÓ
ÁLTALÁNOS RENDŐRI FELADATOK
3. Bűnügyi feladatok
4. Az illegális migráció területén végzett felderítő tevékenységet úgy kell megszervezni, hogy az biztosítsa
a határbiztonság fenntartásához szükséges hírigényeket. Ennek érdekében folyamatos információgyűjtést, felderítő
tevékenységet kell folytatni, a megszerzett információkkal támogatni kell a határellenőrzésért és a mélységi
ellenőrzésért felelős szerveket.
5. A rendőri szervek az illegális migrációval és az ahhoz kapcsolódó jogsértésekkel szembeni hatékony fellépés
biztosítása érdekében, feladat- és hatáskörüknek megfelelően folyamatosan gyűjtik, elemzik és értékelik a migrációs
szempontból számba vehető államok helyzetéről szóló információkat, így különösen:
a)
azon adatokat, melyek társadalmi, politikai feszültséget gerjeszthetnek, vallási összeütközésekhez vezethetnek,
nemzetiségek közötti leszámolásokat indukálhatnak, vagy súlyos gazdasági válságokra utalnak;
b)
a szomszédos vagy harmadik, főként tranzitországok idegenrendészeti tevékenységében, menekültpolitikájában, közbiztonsági helyzetében bekövetkező változásokat, tendenciákat és azok várható hatásait;
c)
a hazánkon át Nyugat-Európába húzódó migrációs csatornák tekintetében az adott rendőri szerv illetékességi
területén működő embercsempész szervezetekre vonatkozó információkat, ezen belül
ca)
a csempész szervezetek szervezeti struktúrájára, személyi összetételére,
cb)
az alkalmazott elkövetési módszerekre,
cc)
tevékenységük földrajzi kiterjedésére,
cd)
az alkalmazott technikai eszközeikre,
ce)
az embercsempészéssel összefüggő más bűncselekmények elkövetésére vonatkozó információkat;
d)
a Magyarországon működő, magyar állampolgárokból és/vagy külföldi elkövetőkből álló embercsempész
csoportok, szervezetek, okmányhamisító műhelyek működésére utaló információkat;
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e)

f)

g)

h)
i)

a külföldiek jogszerűtlen magyarországi beutazását, Magyarországon való tartózkodását elősegítő szervezetek
– így különösen utazási irodák, szállítmányozási vállalatok, szállásadó helyek, alapítványok – tevékenységére
utaló információkat;
az államhatárhoz, valamint annak jogellenes átlépéséhez kötődő bűncselekményekre – így különösen
kábítószer, fegyverek és robbanó anyagok, jövedéki termékek, védett természeti értékek csempészetére,
erőszakos, terrorjellegű cselekményekre – vonatkozó adatokat;
az államhatár őrzését, az államhatár jogellenes átlépésének megakadályozását, az államhatáron áthaladó
személy- és járműforgalom, a szállítmányok ellenőrzését, továbbá az államhatár rendjének fenntartását
befolyásoló információkat;
a külföldiek beutazására, magyarországi tartózkodására és a bevándorlásra vonatkozó jogszabályokban
meghatározott rendőri feladatok ellátását befolyásoló adatokat;
az államhatár rendjét közvetlenül veszélyeztető cselekmények kezeléséhez szükséges információkat.

6. A rendőri szervek bűnügyi vezetői intézkednek
a)
a schengeni külső határterületen a határátkelőhelyek közötti határszakaszokon történő tiltott határátlépések
felfedésére;
b)
az embercsempész tevékenység felfedésére;
c)
a „pihentetésre” használt helyek, épületek felkutatására;
d)
a határrendészeti járőrszolgálatról feltűnően érdeklődő egyének kiszűrésére, igazoltatására;
e)
a határterületen gyanút keltő gépjárművek ellenőrzésére, valamint a gépjárművezetők igazoltatására,
a tartózkodása céljának megállapítására.
7. A rendőri szervek bűnügyi szolgálati ágai az aktuális bűnügyi operatív helyzetnek megfelelően az illetékességi
területükön lévő szálláshelyek (hotelek, panziók, magánszállások), valamint a migránsok megbújására alkalmas más
objektumok, terepszakaszok ellenőrzése érdekében rendszeresen visszatérő, nyílt és leplezett ellenőrzéseket hajtanak
végre. Az ellenőrzések tervezésébe, illetve konkrét végrehajtásába be kell vonni az adott illetékességi területen lévő,
a határbiztonságért, a mélységi ellenőrzés megszervezéséért felelős más szolgálati ágak és együttműködő szervek
vezetőit is.
8. Az illegális migrációhoz kapcsolódó bűncselekmények miatt elrendelt nyílt és egyéb eljárások során meg kell állapítani
az elkövetők személyét, az elkövetői kör jellemzőit, az elkövetést lehetővé tevő körülményeket, az alkalmazott
elkövetési módszereket, aktuális csempészési útvonalakat. Az elkövetői kör jellemzőiről, az elkövetést lehetővé tevő
körülményekről, elkövetési módszerekről a megelőzés érdekében, az eljáró nyomozó hatóságok kötelesek tájékoztatni
a hatáskörrel rendelkező és illetékes szervet.
9. A bűnüldöző munka során – a lehetőségek függvényében és az operatív érdekeket szem előtt tartva – intézkedni kell
az illegális migráció és a köré szerveződött bűnözés veszélyeinek bemutatását célzó felvilágosító programok
megszervezésére és lebonyolítására, valamint a lakossággal való együttműködés keretében az információigény
megfogalmazására, a szükséges információs csatornák kiépítésére.
10. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (a továbbiakban: KR NNI) és a megyei (fővárosi)
rendőr-főkapitányságok bűnügyi szervezeti elemei az illegális migráció és a köré szerveződött bűnözői körök
hatékony felfedésére, bomlasztása, az általuk elkövetett bűncselekmények megszakítása érdekében bűnügyi
hírszerzési pozíciókat kötelesek kiépíteni és működtetni.
11. A KR NNI igazgatója
a)
felelős az illegális migrációhoz kötődő, bűnszervezetek elleni fellépés országos koordinációjáért, melyet
a KR NNI Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály vezetője útján gyakorol;
b)
gondoskodik a nemzetközi szintű szakmai koordináció, a nemzetközi együttműködő partnerekkel történő
folyamatos információcsere megvalósításáról, kiemelten az embercsempész bűnözői csoportok által
alkalmazott elkövetési módszerek, eszközök, útvonalak, valamint a hatáskörébe tartozó konkrét nyomozások
tekintetében;
c)
rendszeres tájékoztatást nyújt a nemzetközi kapcsolatokban beszerzett információkról és tapasztalatokról
a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok bűnügyi és rendészeti szervezeti elemeinek vezetői részére.
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12. A KR NNI az illegális migrációval összefüggő bűnüldöző munka koordinációjának ellátása során gondoskodik a megyei
(fővárosi) rendőr-főkapitányságok által elrendelt titkos információgyűjtések és büntetőeljárások kapcsán
a párhuzamos feldolgozások kiküszöböléséről, valamint a több megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság illetékességi
területét érintően elrendelt büntetőeljárások összehangolásáról.
13. A KR NNI és a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok az általuk folytatott eljárásokban folyamatosan vizsgálják
a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló miniszteri rendeletben az embercsempészés
tekintetében irányadó rendelkezéseket. A több megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság illetékességi területét érintő,
nemzetközi bűnügyi együttműködést igénylő és a bűnszervezetben való elkövetés tényállási elemeit tartalmazó
esetekben az eljáró szerv – a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló miniszteri
rendelet alapján – a KR részére – az érintett megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság részéről végrehajtott előzetes
egyeztetést követően – áttétel útján megküldi az adott eljárást.
14. A KR NNI részére meghatározott koordinációs feladatok maradéktalan végrehajtásának biztosítása érdekében
a KR NNI igazgatója az előző pontban meghatározott feladatok ellátása érdekében a megyei (fővárosi)
rendőr-főkapitányságok bűnügyi szerveitől információk és adatok rendelkezésre bocsátását, erők átcsoportosítását,
halaszthatatlan intézkedések megtételét kérheti.
15. A KR NNI és a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok bűnügyi szervezeti elemei kölcsönös megkeresések alapján
nyújtanak hatékony támogatást a területükről kiinduló embercsempészések megakadályozása, megszakítása és
felfedése, valamint a gyors reagáló képesség kialakítása és fenntartása érdekében.
16. A nyomozó hatóságok vezetői intézkednek az érintett állományuk vonatkozásában az illegális migrációhoz kapcsolódó
jogsértésekkel kapcsolatosan kiadott módszertani útmutatók dokumentált módon történő oktatására.

4. Rendészeti feladatok
17. A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság határozza meg az illetékességi területén áthaladó legszűkebb
keresztmetszetet jelentő azon közlekedési csomópontokat, amelyeken a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság,
illetve az irányítása alá tartozó helyi szerv az illegális migrációs szűrőháló működtetése céljából álló és mozgó
ellenőrzéseket hajt végre, illetve ellenőrző átengedő pontokat telepít.
18. Az autópálya szakasszal rendelkező megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság határozza meg a kivezetéses és
a kitereléses ellenőrzési technológia alkalmazásának pontos helyszíneit, illetve szakaszait, kiemelt figyelmet fordítva
a közlekedésbiztonsági szempontok érvényesítésére.
19. A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok a párhuzamosságok és az átfedések elkerülése céljából rendszeresen
összehangolják a helyi szerveik és egymás között az illegális migrációs főirányokban végzett ellenőrzéseiket. A megyei
(fővárosi) rendőr-főkapitányságok között – az átvezető hidak, kompok és az illegális migrációs főirányokat érintő
közlekedési útvonalak ellenőrzése érdekében – időszakonként egymás között megosztva kerülnek az ellenőrzések
végrehajtásra. A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok között az arányos és kiegyenlített feladatmegosztást úgy
kell meghatározni, hogy az ne eredményezzen sablonos és kiszámítható ellenőrzési rendszert, ezért rendszeres
időszakonként – az elemző-értékelő munkából levont következtetések alapján – módosítani kell az összehangolt
ellenőrzési időpontokat.
20. A schengeni külső határos megyei rendőr-főkapitányságok határrendészeti szolgálati ágai az illetékességi területükön
felfedett embercsempészéssel összefüggésbe hozható jogsértések és a bűnügyi információk alapján folyamatosan
vizsgálják az illegális migrációs fenyegetettségük aktuális szintjét, az illegális migrációs főirányokat és a valószínű
mozgási időket, amelyek változásáról soron kívül tájékoztatják a Tevékenység-irányítási Központon (a továbbiakban:
TIK) keresztül a szomszédos, illetve az államhatárral nem rendelkező és a schengeni belső határos
rendőr-főkapitányságokat. A tájékoztatás e-mail formájában, szükség esetén EDR rádión vagy telefonon történik.
21. Az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó más jogellenes cselekmények elleni hatósági fellépés hatékonyságának
növelésére, illetve összehangolására kiadott 8/2010. (II. 19.) IRM-SZMM-PM-KHEM együttes utasításban meghatározott
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együttműködő szervekkel az illegális migrációs szűrőháló támogatása, az illegális migráció és a hozzá kapcsolódó
más jogellenes cselekmények felfedése érdekében folytatott ellenőrzések gyakoriságát az illegális migrációval
összefüggő jelenségekre vonatkozó információk elemzése és értékelése alapján kell meghatározni.
22. Az együttműködő szervekkel végzett ellenőrzési tevékenységet az Integrált Vezetési Központ (a továbbiakban: IVK)
ügyrendjében és munkaprogramjában foglaltaknak megfelelően, valamint az IVK Vezetői Tanács vezetőjének
utasítása alapján kell végrehajtani.
23. A rendőri szervek közrendvédelmi és határrendészeti szolgálati ágai az aktuális bűnügyi, közbiztonsági és
határbiztonsági helyzetnek megfelelően intézkednek az illetékességi területükön lévő szálláshelyek (hotelek,
panziók), valamint az illegális migránsok megbújásra alkalmas objektumok visszatérő ellenőrzésére. Az ellenőrzések
tervezésébe és végrehajtásába lehetőség szerint be kell vonni a KR NNI Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály Illegális
Migráció Elleni Osztály (a továbbiakban: KR NNI IMEO), valamint az illetékes rendőri szervek munkatársait.
24. A rendőri szervek az illegális migrációhoz kapcsolódó jogsértések közül a 2. pont aa)–ae) és b) alpontjában
meghatározott jogellenes cselekmények felfedése esetén a rendőri intézkedéseket és az ahhoz kapcsolódó iratokat
a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer határrendészeti moduljában
rögzítik.

III. FEJEZET
A HATÁRTERÜLETEN JELENTKEZŐ SPECIÁLIS RENDŐRI FELADATOK
25. A határátkelőhelyen befelé irányuló közokirat-hamisítás felfedése esetén – amennyiben visszairányításra kerül sor –
a visszairányított személyről, gépjárműről haladéktalanul tájékoztatni kell a szolgálatban lévő állományt és
a szomszédos határrendészeti rendőri szervet.
26. A határellenőrzési feladatok megszervezése során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a tiltott határátlépést
elkövető személyek a lehető legközelebb kerüljenek feltartóztatásra, elfogásra a tiltott határátlépés helyszínétől.
27. A határellenőrzési feladatok megyei csatlakozás térségében történő végrehajtásáról a szomszédos határrendészeti
rendőri szervek kölcsönösen egyeztetnek, és megszervezik a csatlakozás térségének határőrizetét.
28. A határrendészeti rendőri szervek és a határterületen illetékességgel rendelkező rendőrkapitányságok kölcsönösen
tájékoztatják egymást a határterületen végrehajtott járőrszolgálatról.

IV. FEJEZET
AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓS SZŰRŐHÁLÓ MŰKÖDTETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ
SPECIÁLIS RENDŐRI FELADATOK
29. A rendőri szervek az Európai Unióba irányuló illegális migráció visszaszorítását, az illegális migrációs szűrőháló
működtetését, valamint az országban illegálisan tartózkodó személyek felfedését a schengeni külső határterületen
végzett határellenőrzési feladatokon túlmenően az összehangolt mélységi ellenőrzések keretében, valamint
az együttműködő társszervek bevonásával végzett IVK működtetésével kötelesek végrehajtani.
30. A mélységi ellenőrzési feladatokat a határbiztonsági rendszer első lépcsőjében végrehajtott többvonalas ellenőrzéssel
összhangban, azt támogatva, a totális ellenőrzés mellőzésével, differenciált és szelektív módon, az általános rendészeti
tevékenységek keretében a rendelkezésre álló erők és eszközök leggazdaságosabb felhasználásával kell végrehajtani.
31. A mélységi ellenőrzési célú feladatot álló ellenőrzés formájában az adott felállítási ponton maximum két órás
időtartamban kell végrehajtani. A mélységi ellenőrzések szúrópróbaszerű végrehajtása során az ellenőrzési
helyszíneket, illetve a meghatározott körzeteken belüli járőrözési útvonalakat, felállítási helyeket váratlan
időközönként úgy kell változtatni, hogy az embercsempészek számára kiszámíthatatlan legyen.
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32. Az ellenőrzési tevékenység kiterjed
a)
a külföldiek beutazásához szükséges okmányok eredetiségének, érvényességének vizsgálatára;
b)
a tartózkodás jogszerűségének megállapítására;
c)
a személy- és a tehergépjárművekben, az autóbuszokon a személyek és áruk elrejtésére alkalmas helyek
felfedésére;
d)
a körözött személyek és járművek kiszűrésére;
e)
a kiemelt közúti áthaladási csomópontok ellenőrzésére;
f)
a harmadik országbeli állampolgárok pihentetésére alkalmas helyek vizsgálatára;
g)
az embercsempészet kapcsán látókörbe került személyek ellenőrzésére;
h)
a vendéglátóhelyek, kereskedelmi szálláshelyek, tömegközlekedési eszközök ellenőrzésére.
33. Az illegális migrációhoz kapcsolódó jogsértések elleni fellépés érdekében a közterületeken, a közutakon és
a vasútvonalakon végrehajtott ellenőrzések során az ellenőrzés alá vont személyek, illetve gépjárművek körét
kockázatelemzés alapján kell kiválasztani.
34. A közúti ellenőrzések során kiemelten kell ellenőrizni az államhatár irányából a főváros felé, valamint az ország
mélységéből a schengeni belső határok felé közlekedő gépjárműveket, különösen a bérelt és/vagy egyterű, lesötétített
gépjárműveket, valamint ha a gépjárművezető és a gépjármű honossága eltér.
35. Személytaxi-szolgáltatás igénybe vevőjeként igazoltatott illegális migránsok esetén vizsgálni kell a taxi vezetőjének
szerepét. A taxis elkövetési módszer észlelése esetén az alapintézkedést kezdeményező rendőri szerv haladéktalanul
megteszi a szükséges intézkedéseket az útvonalkövetés végrehajtására, az embercsempészés gyanújának
megerősítése, illetve kizárása érdekében.
36. A közúti ellenőrzések során az „útlevél utaztatás” jelenségének felfedése érdekében a gépjárművek ellenőrzése,
illetve a ruházat és a csomag átvizsgálások során kiemelt figyelmet kell fordítani a más nevére szóló jogellenesen
birtokban tartott úti okmányok felfedésére.
37. Az a rendőri szerv, melynek illetékességi területén légi határátkelőhely van, intézkedik a schengeni belső légi járatokon
utazók vonatkozásában, valamint a határterületén kívül eső illetékességi területeken a mélységi ellenőrzési feladatok
végrehajtására.
38. A mélységi ellenőrzéseket a jogsértő cselekményt elkövető személyek tiltott határátlépésének valószínű idejét
figyelembe véve, egymásra épülően kell megtervezni és végrehajtani.
39. A rendőri intézkedés során törekedni kell az elsődleges illegális migrációs jogellenes cselekményt elkövető személyek
vonatkozásában a tiltott határátlépés helyének beazonosítására. A tiltott határátlépés vélelmezett helyszínéről
az érintett schengeni külső határos megyei rendőr-főkapitányságot soron kívül tájékoztatni kell.
40. A másodlagos illegális migrációs jogellenes cselekményt elkövető személyek esetében az elkövetési magatartás,
valamint a rendelkezésre álló tények és bizonyítékok alapján a nemzetközi szerződéseknek és a jogszabályoknak
megfelelő intézkedést, illetőleg eljárást kell alkalmazni. A rendőri intézkedés során alkalmazni kell a Bevándorlási és
Menekültügyi Hivatallal megkötött együttműködési megállapodást.

V. FEJEZET
AZ ÉRTESÍTÉSI RENDSZERREL ÉS AZ INFORMÁCIÓÁRAMLÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ
SPECIÁLIS RENDŐRI FELADATOK
41. A rendőri szerv az illetékességi területén észlelt vagy vélelmezett embercsempész tevékenység esetén a helyzet
tisztázását követően azonnal intézkedik a TIK-en keresztül az érintett rendőri szervek értesítésére.
42. A bűnügyi információra történő reagálás esetén a kijelölt bűnügyi kapcsolattartó az illegális migrációval összefüggő
jogellenes cselekményekkel kapcsolatos információkról az illetékes TIK-ket közvetlenül tájékoztatja.
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43. A rendőri állomány saját észlelése esetén
a)
az azonnali intézkedést igénylő esetekben – így különösen, ha a gépjármű ellenőrzéskor nem áll meg –
haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket és jelentést tesz a TIK részére, amely az elkövetők elfogása
érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket, szükség esetén tájékoztatja a szomszédos megyei (fővárosi)
rendőr-főkapitányságok TIK-jeit;
b)
amennyiben olyan esemény észlelése történik, amelyhez nem köthető elkövető (így különösen az ideiglenes
biztonsági határzár átlépése), és az azonnalos intézkedések nem vezettek eredményre, jelentést tesz a TIK
részére, amely meghatározza az intézkedésbe bevonható közterületi állománya részére a végrehajtandó
feladatokat;
c)
amennyiben a határterületen és a mélységi területen az illegális migrációhoz kapcsolódó jogsértés észlelését
követően az elkövetők felkutatására tett intézkedések nem vezettek eredményre, akkor a TIK a rendelkezésre
álló adatok megküldésével haladéktalanul intézkedik a szomszédos megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok
TIK-jeinek értesítésére és az ORFK Főügyelet felé a jelentés megtételére.
44. Az állampolgári észlelés, bejelentés esetén, amennyiben a határterületen és a mélységi területen az illegális
migrációhoz kapcsolódó jogsértés észlelése során a szállító gépjárműre vonatkozó információ áll rendelkezésre,
akkor – az esemény és a konkrét helyszín figyelembevételével – az észlelés helye szerint illetékes TIK szükség szerint
értesíti a valószínű mozgási irányban lévő érintett összes TIK-et, és jelentést tesz az ORFK Főügyelet részére.
45. A rendőri szerv az illegális migrációhoz kapcsolódó jogsértés felfedése során kiértesítendő bűnügyi és rendészeti
koordinátort jelöl ki, aki az egyes események tekintetében szakterülete vonatkozásában a szükséges szakmai
egyeztetéseket végrehajtja. A koordinátorok által egyeztetett és közösen kialakított szakmai véleményekről,
álláspontokról és a javasolt intézkedésekről a rendőri szerv tájékoztatja a TIK-et.

VI. FEJEZET
A MÉLYSÉGI ELLENŐRZÉSI FELADATOKAT ELÁTTÓ SZERVEZETI ELEMEK SZABÁLYAI
46. Az illegális migrációval összefüggő jogellenes cselekmények megelőzésére, megszakítására és az elkövetők
feltartóztatására, elfogására a megyei rendőr-főkapitányságon a mélységi ellenőrzési és közterületi támogató
alegység szervezetén belül mélységi ellenőrzési szervezeti elemet lehet működtetni.
47. A mélységi ellenőrzési szervezeti elemek alapfeladata az illegális migrációs szűrőháló működtetéséből, valamint
az IVK működtetéséből és a schengeni belső határon a határellenőrzés ideiglenes visszaállításából adódó rendőri
feladatok végrehajtása.

VII. FEJEZET
A HATÁRBIZTONSÁGI RENDSZER MŰKÖDÉSE
48. A határellenőrzési (határőrizet és határforgalom-ellenőrzés), valamint a mélységi ellenőrzési feladatok ellátását
magában foglaló határbiztonsági rendszer működését és hatékonyságát a határbiztonsággal összefüggésben
feladatot végző rendőri szervek vezetői a szükséges szervezési intézkedésekkel kötelesek biztosítani.
49. A határbiztonsági rendszert két lépcsős és többvonalas rendszerben kell kialakítani és működtetni.
50. A határrendészeti rendszer első lépcsőjét a schengeni külső határok mentén elhelyezkedő és tevékenykedő,
a határellenőrzési feladatok végrehajtásáért felelős határrendészeti rendőri szerveknek kell működtetni, amelynek
keretében biztosítani kell az illetékességi területükön az első lépcsős feladatok végrehajtását. Az első lépcső
működtetését egymásra épülő többvonalas ellenőrzési tevékenységgel kell végrehajtani mind a határátkelőhelyeken
végzett határforgalom-ellenőrzési, mind pedig a határterületen végzett határőrizeti feladatok tekintetében.
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51. A személyek, járművek és szállítmányok ellenőrzését a határforgalom-ellenőrzés első vonalában, az ellenőrzés alá
vont személyek, valamint a birtokukban lévő okmányok, járművek és tárgyak célirányos alapos ellenőrzését
a határforgalom-ellenőrzés második vonalában az elkülönített helyen történő ellenőrzések során kell végrehajtani.
52. A határőrizet első vonalában közvetlenül az államhatár közelében végzett tevékenységgel kell biztosítani az államhatár
őrizetét. A határőrizet első vonalában végrehajtott tevékenység a határbiztonsági infrastruktúra viszonylatonként
eltérő – tartalmát tekintve nem teljes körű – elemeire épül, amely során a járőrök – gyalogosan, járművel vagy
szolgálati állatokkal, illetve figyelést elősegítő nappali és éjszakai optikai eszközökkel megerősítve – az államhatár
közvetlen közelében látnak el figyelő, rejtett figyelő, mozgó és okmányellenőrző feladatokat a jogsértő cselekmények
megelőzése, felfedése és megszakítása, továbbá az államhatár rendjének fenntartása érdekében. Az első vonal
mentén kell a rendelkezésre álló mozgást érzékelő, gátló és előjelző eszközöket telepíteni.
53. A határőrizet második és harmadik vonalában szolgálatot teljesítő járőrök tevékenységét – az államhatár vonalától
távolabb eső – az illetékességi terület belső részére kell összpontosítani, amely során az álló és mozgó ellenőrzések
kombinált alkalmazásával az államhatár irányából felvezető és egyéb forgalmas útvonalak, közlekedési csomópontok,
parkolók, pihenőhelyek, üzemanyagtöltő-állomások környékén kell biztosítani a határrendészeti feladatok
maradéktalan végrehajtását. A figyelési és okmányellenőrző feladatok végrehajtásával kell biztosítani a jogsértő
cselekmények megelőzését, felfedését és megszakítását. A második és harmadik vonal működtetésébe,
eredményességének biztosításába be kell vonni más rendőri szerv állományát is.
54. A határbiztonsági rendszer második lépcsőjét a rendőri szerveknek – a schengeni külső határon lévő határterületen
kívül végzett – mélységi ellenőrzési tevékenységükkel kell működtetni. A második lépcső működtetését járőr
szolgálati forma alkalmazásával mélységi ellenőrzés formájában alapfeladatként a mélységi ellenőrzési szervezeti
elemeknek – amennyiben létrehoztak ilyen szervezeti elemet – kell végrehajtani, ezen felül be kell vonni más rendőri
szerv állományát is.
55. A határrendészeti rendszer második lépcsőjében végzett mélységi ellenőrzéseket a végrehajtó szerveknek össze kell
hangolniuk, azoknak a határbiztonsági rendszer első lépcsőjében végzett ellenőrzésekre kell épülniük. A rendőri
szervek a határellenőrzés és a mélységi ellenőrzés teljes körű összehangolásával, továbbá a reagálási képesség
biztosításával és fenntartásával kötelesek működtetni a komplex határbiztonsági rendszert.

VIII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
56. Ez az utasítás a közzétételét követő hónap első napján lép hatályba.
57. A rendőri szervek vezetői intézkednek az érintett állománynak az utasításban foglaltak dokumentált módon történő
oktatására, első alkalommal a hatálybalépést követő egy hónapon belül, majd ezt követően évente egy alkalommal.
58. Hatályát veszti az illegális migrációval összefüggő jogsértések kezelésével kapcsolatos rendőri feladatok
végrehajtására kiadott 21/2008. (OT 11.) ORFK utasítás.

		

Dr. Balogh János r. vezérőrnagy s. k.,

		

országos rendőrfőkapitány
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Személyügyi közlemények

A Belügyminisztérium személyügyi hírei 2018. május hónapban

Kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnt
próbaidő alatt
Hős Gábor kormánytisztviselőnek,
dr. Varsányi Nikolett kormánytisztviselőnek;
közös megegyezéssel
Balogh Gábor kormánytisztviselőnek,
Gerda Gabriella kormánytisztviselőnek,
Ivony Éva kormánytisztviselőnek,
Toldi Nikolett kormánytisztviselőnek,
Varga Judit kormánytisztviselőnek;
határozott idő lejártával
Józsa Réka kormánytisztviselőnek;
lemondással
Felméry Zoltán kormánytisztviselőnek;
felmentéssel
dr. Mihály Renáta Brigitta kormánytisztviselőnek;
felmentéssel – kérelmére, az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésével –
Kugler Lászlóné kormánytisztviselőnek,
Szittner Sándor Gyuláné kormánytisztviselőnek.

Helyreigazítás
A Hivatalos Értesítő 2018. évi 20. számában közzétett Belügyminisztérium 2018. április havi személyügyi hírei
„Címadományozás” rovata helyesen:

„Címadományozás
A közigazgatási államtitkár
dr. Horváth Viktória kormánytisztviselőnek közigazgatási főtanácsadói címet
adományozott.”
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A Legfőbb Ügyészség közleménye elismerések adományozásáról
A legfőbb ügyész
– az első ügyészi törvény kihirdetésének 147. évfordulója, az Ügyészség Napja alkalmából –
Pro Cooperatione Emlékérmet
Ladislav Hamran az Eurojust elnöke, Szlovákia nemzeti tagjának;
Kozma Sándor-díjat
Babjákné dr. Donkó Rózsa címzetes főügyészségi ügyész, budakörnyéki járási vezető ügyésznek,
dr. Hegedüs László István címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, Vas megyei főügyészségi csoportvezető
ügyésznek,
dr. Kalmár Gyula címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, Heves megyei főügyészhelyettesnek,
dr. Kiss Erika címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, Zala megyei főügyészségi csoportvezető ügyésznek,
dr. Miskolczi Barna legfőbb ügyészségi tanácsos, kabinetfőnök, mb. főosztályvezető ügyésznek,
dr. Nagy Sándor címzetes főügyészségi ügyész, orosházi járási vezető ügyésznek;
Vargha Ferenc-díjat
dr. Baloghné dr. Csergő Márta főügyészségi ügyész, miskolci járási és nyomozó ügyészségi vezetőhelyettes ügyésznek,
Bánki Árpád legfőbb ügyészségi csoportvezetőnek,
dr. Kocsis Erika Judit címzetes főügyészségi ügyész, mátészalkai járási vezető ügyésznek,
Tarsolyné Seszták Éva Tünde Jász-Nagykun-Szolnok megyei főügyészségi írnoknak,
dr. Török-Berta Lászlóné Csongrád megyei főügyészségi csoportvezető ügyésznek;
Ügyészségi Emlékgyűrűt
dr. Barkó Jolán címzetes főügyészségi ügyész, miskolci járási és nyomozó ügyészségi ügyésznek,
dr. Csikai József címzetes főügyészségi ügyész, paksi járási ügyészségi ügyésznek,
Drongné Sós Zsuzsanna legfőbb ügyészségi írnoknak,
dr. Ettig Antalné dr. Rumpler Gertrúd legfőbb ügyészségi tanácsos, legfőbb ügyészségi ügyésznek,
dr. Fekete István legfőbb ügyészségi tanácsos, legfőbb ügyészségi ügyésznek,
Fórizs Erzsébet legfőbb ügyészségi tisztviselőnek,
dr. Kanczler István címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, győri járási és nyomozó ügyészségi csoportvezető
ügyésznek,
Kovács Imréné tanácsos, Veszprém megyei főügyészségi tisztviselőnek,
dr. Kun Mária címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, fővárosi főügyészségi ügyésznek,
dr. Molnárné dr. Mitúk Julianna címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, fővárosi főügyészségi ügyésznek,
Nemes Károly Balázsné Hajdú-Bihar megyei főügyészségi írnoknak,
dr. Szemerei Katalin Zsuzsanna címzetes főügyészségi ügyész, bonyhádi járási vezető ügyésznek,
dr. Szuttainé dr. Pribusz Ágota címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, Győr-Moson-Sopron megyei főügyészségi
csoportvezető ügyésznek,
Tamásné Kónya Ágnes Zsuzsanna főtanácsos, legfőbb ügyészségi tisztviselőnek,
Vargekné Törőcsik Erika legfőbb ügyészségi irodavezetőnek;
Magyar István-díjat
dr. Bakó György Komárom-Esztergom megyei főügyészségi ügyésznek,
dr. Bodor Krisztina Gabriella Győr-Moson-Sopron megyei főügyészhelyettesnek,
dr. Csanádi Péter Heves megyei főügyészségi ügyésznek,
dr. Czencz Zoltán Pest megyei főügyészségi ügyésznek,
dr. Domonkos László Csaba címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, Pest megyei főügyészségi ügyésznek,
dr. Eszteri Zoltán Endre szekszárdi járási és nyomozó ügyészségi csoportvezető ügyésznek,
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dr. Fazekas Milán legfőbb ügyészségi ügyésznek,
dr. Forgó Gábor címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, fővárosi főügyészségi csoportvezető ügyésznek,
dr. Gúti Zoltán József legfőbb ügyészségi ügyésznek,
dr. Gyimesi Róbert Baranya megyei főügyészségi csoportvezető ügyésznek,
dr. Haraszti Natália Katalin székesfehérvári járási és nyomozó ügyészségi csoportvezető ügyésznek,
dr. Hegyi Viktória Katalin budapesti XI. és XXII. kerületi vezetőhelyettes ügyésznek,
dr. Jakubász Attila fővárosi főügyészségi osztályvezető ügyésznek,
Janasóczkiné dr. Nagy Tünde Olga szerencsi járási ügyészségi ügyésznek,
dr. Juhász Lajos Békés megyei főügyészségi ügyésznek,
dr. Juszkó Mónika Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészségi ügyésznek,
dr. Kása Ágnes Erzsébet Veszprém megyei főügyészségi ügyésznek,
dr. Kocsis Emőke legfőbb ügyészségi ügyésznek,
dr. Kolozsváry Beáta Borsod-Abaúj-Zemplén megyei főügyészségi osztályvezető ügyésznek,
Kovács Péter Csaba mb. legfőbb ügyészségi osztályvezetőnek,
dr. Kozma Péter szolnoki járási és nyomozó ügyészségi vezetőhelyettes ügyésznek,
dr. Kókai Marianna főügyészségi ügyész, mb. fővárosi főügyészségi csoportvezető ügyésznek,
dr. Losonczi-Molnár Melinda fővárosi főügyészségi csoportvezető ügyésznek,
dr. Mándoki Tamás László főügyészségi ügyész, mb. szegedi járási és nyomozó ügyészségi vezetőhelyettes ügyésznek,
Nagy Sándor legfőbb ügyészségi csoportvezetőnek,
dr. Nyitray Károly debreceni járási és nyomozó ügyészségi csoportvezető ügyésznek,
Szabóné Jánosik Éva Mária legfőbb ügyészségi tisztviselőnek,
Szalainé dr. Vántus Katalin mezőtúri járási ügyészségi ügyésznek,
dr. Takácsné dr. Karácsony Anikó győri fellebbviteli főügyészségi ügyésznek,
dr. Tavasziné dr. Nett Csilla Somogy megyei főügyészségi ügyésznek,
dr. Tőke Tamás László körmendi járási vezető ügyésznek,
Tucsek Tamásné tanácsos, Nógrád megyei főügyészségi tisztviselőnek,
Varga Krisztina Judit Pest megyei főügyészségi irodavezetőnek,
dr. Vincze Eszter Bács-Kiskun megyei főügyészségi csoportvezető ügyésznek,
Wágnerné dr. Tar Anikó főügyészségi ügyész, budapesti IX. kerületi vezetőhelyettes ügyésznek;
Székely Ferenc-díjat
dr. Dobos Ádám György kisvárdai járási ügyészségi alügyésznek,
dr. Hegyeshalmi Gergely miskolci járási és nyomozó ügyészségi alügyésznek,
dr. Kaluha Ágnes a Fővárosi Főügyészségen kirendeléssel szolgálatot teljesítő budapesti VI. és VII. kerületi ügyészségi
alügyésznek,
dr. Kis Krisztián a Nógrád Megyei Főügyészségen kirendeléssel szolgálatot teljesítő salgótarjáni járási és nyomozó
ügyészségi alügyésznek,
dr. Varga Ágnes mosonmagyaróvári járási ügyészségi alügyésznek;
Emléktárgyat
Dér Lászlóné Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészségi írnoknak,
dr. Fazekas Ágnes címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, Komárom-Esztergom megyei főügyészségi csoportvezető
ügyésznek,
Kantné dr. Pandur Erzsébet címzetes főügyészségi ügyész, tapolcai járási ügyészségi ügyésznek,
Kányásiné dr. Tóth Anna kaposvári járási és nyomozó ügyészségi vezetőhelyettes ügyésznek,
Nagy Istvánné Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészségi írnoknak,
Rostás Gyöngyi ny. székesfehérvári járási és nyomozó ügyészségi irodavezetőnek,
Skultéti Istvánné pestvidéki nyomozó ügyészségi írnoknak,
Vass Andor Tibor főtanácsos, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei főügyészségi osztályvezetőnek
adományozott.
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IV.

Egyéb közlemények

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye
elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára a közúti közlekedési igazgatási feladatokról,
a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése alapján
az alábbi elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámát teszi közzé:

070465J
235976G
282675G
420301H
486459H
233841L
013963L
041552R
052232J
090903R
095956P
119819P
128460J
128861R
147030M
180423E
217189K
230682N
255393K
258130G
262216I
264662G
270815C
277385I
292857P
319189H
333694D
340657P
341953N
344920R
357741N
363247M
369262K
377482R
390091N
412686C
413294N
441953K
446718P

453196P
463806J
475627C
485742D
489346M
527199D
534283J
536054C
544994I
570164P
597684I
605037F
605258G
613117F
626656G
630378L
631769P
636338N
641774D
663047P
684955N
692071I
711491G
711890L
720450L
723892P
737461I
775430N
783161N
800414L
803367K
828129N
828518I
839464L
854491I
859021N
859315G
888510K
900074H

907483P
933703J
935662J
936882N
952956L
953035J
955334M
975003M
992477L
993317N
009601M
012468K
027855N
030486N
031038E
034382M
039128M
054427K
062928M
067805B
080272M
089022H
090515L
095646R
101105I
105335R
124416P
130033M
135928L
139046M
140308J
140808I
151788N
153951J
165784N
175315H
186766N
189034K
192362N

194201P
202672I
205844R
208622P
209288L
228373K
235980L
253339N
254008P
286801L
286995M
295834I
299884M
313650A
324969I
325685P
330738L
338794J
341636N
342161N
343989J
352037N
353954N
358670K
359225G
369297C
377718D
389368F
390916R
398946I
400755H
406162L
414040P
436763J
443728K
450505I
474888P
478129P
493770R

497176L
502607J
503359P
506692N
509316P
533941E
537684G
542273M
545704N
559299L
582846R
606109K
607959I
610236J
615115M
615331M
620568M
623937L
625163L
627238M
630075H
633237M
634994M
635898N
648099I
654532D
663295J
677947A
689010D
691943H
705503H
708470L
731887D
734942M
735254F
735864M
737563N
741972N
742794P
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751233F
756014D
766166G
766979L
767932L
770031I
772951N
784799P
788564L
797135I
801375D
807707H
811421I
813413A
825779M
829149G
835731E
841694L
843569H
847552M
849382I
850619P
857326L
860990L
881012F
882691K
893306M
896838P
898552G
898644M
899018K
912124P
916897J
928922I
930030F
938189N
965268L
972935E
986893I
021435N
040599K
042463R
043416M
054772P
061960P
092586M
095006H
096233K
109407J
111194H
125377J
125439M
140220M
153009N

156021N
156101N
169077N
175012P
178545G
184038M
194210P
199261R
202303D
202331K
207601G
221023L
229300M
258153R
261283K
265178R
295711M
298894K
299223J
315415E
317055I
328775H
345050G
356071I
356837R
358700D
359247C
360709N
380255M
387396L
391249H
405378I
416181M
419557P
419590P
420479N
424570L
428369P
428755L
431217I
443352M
460591M
464154L
473551H
474977L
476561E
480920L
487943P
515393K
516862E
519409E
529096L
529339N
533346P

549843H
555416M
566976N
567699K
578997P
594568L
598236J
607837M
607952B
617404G
636742P
642650I
649213L
653683P
658627M
668785I
674265E
683280M
685726L
696576M
699440K
707992P
732132K
744116P
749182F
761455N
776971J
782536H
802116K
820886E
821368M
841725L
843503K
852223N
854459N
858410P
858465K
871831A
874044B
876341K
908402B
917594L
941726J
951355I
952083P
956192F
959576D
960927N
962750L
973760F
987832M
995948I
998051L
407961M

004365M
013160J
013674M
018384N
032469R
038965M
043383I
045037N
047079M
051155N
053922F
054083F
055454G
057547M
058216K
060924N
069625H
073802N
074953M
078599L
090064M
090460N
102299M
107519H
108727K
118218M
120595H
142623M
148962K
153931I
158807I
159073N
167521F
167566M
167656F
176450J
178795H
185400N
192168R
200567C
205758N
209721F
209874J
222024L
228233H
247765P
248957R
249852F
251315I
255824G
266025I
267010B
268939G
271040M

272104C
285751H
289116P
294075H
301932G
311782P
319470L
326974J
327149H
328978K
345836M
358520H
360114I
372497L
373697N
379602M
384029L
385913N
391776R
404133P
407373E
408937I
433885L
434397L
450796N
458941J
466788C
467451P
478741I
481372L
481965M
489514P
489858L
495233M
496345J
499624N
501505N
506414L
506686P
508351M
511487L
519572I
521026N
524364M
526212P
528905M
541339L
544154K
546370J
552158N
559367L
565572F
571267M
576577E
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579670G
584057M
587269N
589257J
594311M
596385E
599498I
612687N
619177E
620046L
624026N
631312M
632366L
634941N
645723J
647975F
651191F
651242P
655737N
657706F
659874M
664299J
670520P
678844I
682565N
682610C
686962P
724352M
726401P
730016P
735920D
742907M
753438J
758299P
759932L
778018B
785536J
788707F
791365F
795135G
796606M
802275P
811891L
824938G
829660M
829977J
832081H
832109E
835808N
840727P
841480P
845753L
850581L
853391D

854994L
862251I
864891I
865982M
872509H
878511A
883227C
887244C
887966M
887987G
889060N
893451C
896393J
902563J
904328P
911826K
925029M
928105G
928664N
929830E
951967I
954280K
957594H
959196H
965614K
970344M
986593N
995918C
996448C
000061E
000952L
001671R
004979M
008082R
016430E
018874M
019395N
050533M
052255G
075341L
078616I
078898F
082509M
090052I
090685J
093199N
098686N
099620I
150277R
156986H
165420F
193652R
201548J
214159N

233216I
233368I
247386P
250010A
253848E
258806P
260544L
264770E
275696I
285957J
335704F
339679L
344049G
344421N
345089L
346654D
347957N
349074H
349326K
354753N
357348N
362253L
363560M
364297L
364957E
368315I
372428N
390561P
393716R
394718M
398663M
401271M
401345M
403867N
405118M
405557P
444357R
444647P
458702D
461485H
466410M
481015M
486748I
491463P
492528L
498287I
503299L
510525P
510812C
519865L
522604L
540337L
575443J
578171D

592107N
600866H
601034K
605430M
614770L
615471J
623977P
626283F
629465L
631090N
634519G
645375F
651785P
675264K
680106G
682981J
685874L
687937P
695628K
696186L
708999L
710681K
712908N
725533H
726155M
727998H
736807F
742991D
769121H
787607K
791537F
795375F
797012N
813016M
851696D
857529E
857669M
863401L
869696P
895379N
899833P
911739E
914061L
914332D
946676A
952651G
957250A
957325A
966805P
967543P
971607N
980499D
980883B
022295J

027365A
029599P
042829R
045171L
045387N
048139N
048662R
066878A
078464P
092857L
109235R
110766J
153567P
162218J
173371N
178125K
188410F
229366P
232524J
240926M
264570P
292388K
304165N
307449M
308223D
316981K
325780P
347778D
350735K
354508F
356551M
358596P
363817P
365755J
368048P
371574N
376274N
393737K
423793H
441470N
466426F
476164L
481818I
482392E
487890L
497508M
517542P
531769C
533565E
545706H
555943I
572135G
577430P
581764N
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615392M
652013L
668446N
672402N
672577P
681416M

702610L
708539C
711291M
722995K
737045G
740483K

751009J
758382L
807801G
813984C
831422G
844271K

847858G
875287I
915377N
923643L
935634M
949981L

951882N
964434I
976463I
978565M

Budapest, 2018. június 20.

A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt képviselőjelöltjei
összevont beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásra fordított
állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Magyar
Megye

Vk.

Székhely

Jelölt neve

Államkincstár

Dologi kiadás

megállapodás

(ezer Ft)

száma

Összes

Személyi

elszámolt

kiadás

költség

(ezer Ft)

(ezer Ft)

Békés

01

Békéscsaba

Herczeg Tamás
József

3817

868

0

868

Borsod-Abaúj-Zemplén

06

Tiszaújváros

Koncz Ferenc

3879

974

0

974

Budapest

02

XI. kerület

Simicskó István dr.

3822

1025

0

1025

Budapest

06

VIII. kerület

Kocsis Máté dr.

3900

1016

0

1016

Fejér

03

Bicske

Tessely Zoltán

3888

1025

0

1025

Pest

01

Érd

Aradszki András dr.

3847

660

0

660

Szabolcs-Szatmár-Bereg

04

Vásárosnamény

Tilki Attila dr.

3805

1025

0

1025

Budapest, 2018. június 20.

Tóth Józsefné s. k.,

Priszter Erzsébet s. k.,

gazdasági igazgató

főkönyvelő
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