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Utasítások

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 4/2022. (III. 3.) MvM utasítása
a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről
és hatáskörökről szóló 4/2016. (III. 10.) MvM utasítás módosításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 10. § (5) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 13. § (3) bekezdésére figyelemmel – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 13. § (3a) bekezdése alapján a miniszterelnök általános helyettesével és a Paksi Atomerőmű két új blokkja
tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszterrel egyetértésben – a következő utasítást
adom ki:
1. §		
A fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről
és hatáskörökről szóló 4/2016. (III. 10.) MvM utasítás (a továbbiakban: MvM utasítás) 3. § (3), (4) és (5) bekezdése
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az előirányzatok és intézményi címek tervezéséért a Költségvetési és Intézményfelügyeleti Főosztály
(a továbbiakban: KIF) vezetőjének, vagy annak akadályoztatása esetén a KIF szakmailag illetékes osztályvezetőjének
koordinálásával az illetékes szakmai felügyeletet ellátó személyek felelősek. A KIF vezetője, vagy annak
akadályoztatása esetén a KIF szakmailag illetékes osztályvezetője az államháztartásért felelős miniszter által kiadott
tervezési tájékoztató – az abban szereplő határidők – betarthatósága érdekében szervezi a tervezési folyamatot,
valamint határozza meg a feladat- és hatásköröket a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár
jóváhagyását követően.
(4) A központi költségvetésről szóló törvényjavaslat összeállításához az egyes előirányzatok és intézményi címek
felett szakmai felügyeletet ellátó személy az előirányzat mértékének megállapításához indokolással ellátott
javaslatot küld a KIF vezetője, vagy annak akadályoztatása esetén a KIF szakmailag illetékes osztályvezetője részére.
(5) A központi költségvetésről szóló törvény alapján az előirányzatok elemi költségvetését a KIF készíti elő.
Az előirányzatok és intézményi címek elemi költségvetését és az elemi költségvetés főszámait (kiemelt előirányzati
megbontásban) a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár hagyja jóvá. Az elemi
költségvetés rovati megbontását a KIF vezetője, vagy annak akadályoztatása esetén a KIF szakmailag illetékes
osztályvezetője hagyja jóvá.”
2. §		
Az MvM utasítás 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az előirányzat-átcsoportosításra irányuló megállapodásban elő kell írni azt, hogy az átcsoportosított
előirányzatot az átvevő intézmény köteles elkülönítetten kezelni, és azok igénybevételéről – a feladat elvégzését
követően – az átcsoportosításra vonatkozó intézkedésben foglaltaknak megfelelően szükség szerint elszámolni.
(2) Az előirányzatok felhasználása során szükségessé váló, fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítás végrehajtását
a miniszterelnök általános helyettese vagy a PTNM, illetve az általuk átruházott hatáskörben, valamint a minisztertől
az SzMSz-ben kapott jogkörében eljárva a KIF vezetője, vagy annak akadályoztatása esetén a KIF szakmailag
illetékes osztályvezetője – ha jogszabály alapján szükséges, az államháztartásért felelős miniszter előzetes
engedélyével vagy hozzájárulásával – engedélyezi.”
3. §		
Az MvM utasítás 9. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Kötelezettségvállalásra)
„h) a kezelő szerv képviseletét ellátó vagy az általa írásban kijelölt személy a jogszabály alapján a szerv kezelésébe
tartozó előirányzatok tekintetében vagy a lebonyolító szerv képviseletét ellátó vagy az általa írásban kijelölt személy
a lebonyolítói megállapodásban meghatározott előirányzat tekintetében”
(jogosult.)
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4. §		
Az MvM utasítás 10. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére)
„d) a lebonyolító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt, a lebonyolító szerv állományába tartozó és
az Ávr. 55. § (3) bekezdésében foglalt előírásnak megfelelő személy”
(jogosult.)
5. §		
Az MvM utasítás a 7. alcímet követően a következő 7/A. alcímmel egészül ki:
„7/A. Az aláírás alaki feltételei
14/A. § (1) A jelen utasításban hivatkozott dokumentumok aláírása kék színű tintával, saját kezűleg kell, hogy
történjen.
(2) A jelen utasításban hivatkozott dokumentumok aláírása során névbélyegző használata nem megengedett.”
6. §		
Az MvM utasítás 18. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A kötelezettségvállalás kezdeményezésére irányuló dokumentumot a KIF a pénzügyi kifizetéshez kapcsolódó
iratként kezeli.”
7. §

(1) Az MvM utasítás 26. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kérelmező szakmai programjának – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – tartalmaznia kell legalább:
a támogatott tevékenység)
„aa) megnevezését,”
(2) Az MvM utasítás 26. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kérelmező szakmai programjának – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – tartalmaznia kell legalább:
a támogatás céljának)
„ba) megjelölését, lényegi elemeit,”
(3) Az MvM utasítás 26. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kérelmező szakmai programjának – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – tartalmaznia kell legalább:)
„c) a támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységeket, feladatokat (összhangban a pénzügyi tervvel
és ütemtervvel),”
(4) Az MvM utasítás 26. § (2) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A kérelmező szakmai programjának – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – tartalmaznia kell legalább:)
„f ) a támogatott tevékenység megvalósításában részt vevő egyéb szerv vagy szervezet bevonásának lehetőségét,
a részt vevő egyéb szerv vagy szervezet által megvalósítható tevékenységeket.”

8. §		
Az MvM utasítás 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogatási igény elbírálása tárgyában jogszabályban a döntésre jogosultként meghatározott személy, testület
dönt. Amennyiben jogszabály nem határozza meg a döntésre jogosult személyt, testületet, úgy jogszabályban vagy
jelen utasításban kötelezettségvállalóként meghatározott személy jogosult a támogatási igény elbírálására.”
9. §

(1) Az MvM utasítás 34. § (3) bekezdés a) pontja a következő aa), ab) és ac) alpontokkal egészül ki:
[A kedvezményezett költségvetési támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozó beszámolója, jogszabály eltérő
rendelkezése hiányában:
a pénzügyi elszámolás részeként a költségtervben szereplő tételek felhasználására vonatkozó összesítő kimutatást
(a továbbiakban: számlaösszesítő) és]
„aa) a bérköltség elszámolása esetén a kifizetés pontos jogcímének megjelölését és a bérfizetést megalapozó
jogviszony-igazolásokat, a járulékok pénzügyi rendezésének igazolását,
ab) a költségvetési támogatás felhasználását, azaz a számlaösszesítőben szereplő elszámolt érték 100%-át igazoló
számlák, számviteli bizonylatok eredeti példányának a (4) bekezdés szerint záradékolt és hitelesített másolatait
a költségterv szerinti bontásban, vagy
ac) az 1. és a 2. mellékletben felsorolt előirányzatok tekintetében – a fejezet irányítása alá tartozó költségvetési
szervek vonatkozásában is – a kötelezettségvállaló kezdeményezése alapján a támogatási szerződésben,
megállapodásban vagy támogatói okiratban meghatározott esetben, továbbá a Miniszterelnökséghez a Statútum
szerinti jogutódlással kerülő támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban foglalt esetben a támogatott
tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló számviteli bizonylatokról készített összesítőt
és az Ávr. 100. § (3) bekezdése szerinti szúrópróbaszerű ellenőrzés alapján kiválasztott eredeti vagy hiteles
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másolatként bekért vagy helyszíni ellenőrzésen rendelkezésre bocsátott bizonylatokat azzal, hogy hiteles
másolatként a kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által aláírt másolat
elfogadható, valamint”
(2) Az MvM utasítás 34. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kedvezményezett költségvetési támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozó beszámolója, jogszabály eltérő
rendelkezése hiányában:)
„b) a szakmai beszámoló részeként – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a támogatott tevékenység
megvalósításának igazolása tekintetében legalább a támogatási szerződésben meghatározott támogatott cél főbb
eredményeinek bemutatását és – amennyiben szükséges – a támogatott cél megvalósításához szükséges
engedélyek igazolását, valamint a feladat vagy beruházás megvalósításának helyét és időpontjára való utalást”
(foglalja magában.)
(3) Az MvM utasítás 34. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Amennyiben a teljesítés igazolására a miniszter jogosult, úgy a támogatások beszámolójának ellenőrzése során
a támogató a beszámolóhoz vagy részbeszámolóhoz benyújtott, valamint a 34. § (3) bekezdés ac) pontja alapján
bekért bizonylatok 100%-át vizsgálja.”
10. §		
Az MvM utasítás 41. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az éves költségvetési beszámoló elkészítéséről a KIF vezetője, vagy annak akadályoztatása esetén
a KIF szakmailag illetékes osztályvezetője gondoskodik.
(2) A XI. Miniszterelnökség fejezet fejezeti kezelésű előirányzatokról, illetve az XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű
előirányzatok alcím alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatokról készült beszámolót a miniszter, amennyiben
a fejezetet irányító szerv vezetője a miniszterelnök-helyettes vagy a PTNM, ez utóbbi személyek az adott
előirányzatok vonatkozásában, a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár, a KIF szakmailag
illetékes osztályvezetője a kiállítás helyének és időpontjának feltüntetésével írja alá. A XI. Miniszterelnökség fejezet,
illetve az XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet tekintetében a tulajdonosi joggyakorló szervezetek éves
költségvetési beszámolóját a miniszter, a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár,
a PSZF kontrolling munkatársa és a KIF számviteli munkatársa a kiállítás helyének és időpontjának feltüntetésével
írja alá.”
11. §		
Az MvM utasítás 42. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A miniszter, a miniszterelnök általános helyettese vagy a PTNM irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű
előirányzatok beszámolási feladatainak szervezéséről, lebonyolításáról, elvégzéséről a KIF vezetője, vagy annak
akadályoztatása esetén a KIF szakmailag illetékes osztályvezetője a tulajdonosi joggyakorló szervezet beszámolási
feladatainak szervezéséről, elvégzéséről a KIF szakmailag illetékes osztályvezetője és a PSZF vezetője gondoskodik.”
12. §		
Az MvM utasítás 43. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az előirányzatok szöveges indokolásának elkészítéséért, valamint az intézményi címek szöveges indokolásának
jóváhagyásáért a KIF vezetőjének, vagy annak akadályoztatása esetén a KIF szakmailag illetékes osztályvezetőjének
koordinálásával az illetékes szakmai felügyeletet ellátó szervezeti egységek, kezelő szervek a felelősek.
A KIF vezetője, vagy annak akadályoztatása esetén a KIF szakmailag illetékes osztályvezetője az államháztartásért
felelős miniszter által kiadott zárszámadási tájékoztató – az abban szereplő határidők – ismeretében szervezi,
valamint határozza meg a feladat- és hatásköröket, határidőket, a gazdálkodásért és személyügyekért felelős
helyettes államtitkár jóváhagyását követően.”
13. §		
Az MvM utasítás 44. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kötelezettségvállalással terhelt, azonban a költségvetési évet követő év december 31-éig pénzügyileg nem
teljesült költségvetési maradványról az államháztartásért felelős miniszter részére történő, Ávr.-ben előírt elszámolás
elkészítéséről a KIF vezetője, vagy annak akadályoztatása esetén a KIF szakmailag illetékes osztályvezetője
gondoskodik. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány Áht. és Ávr. szerinti befizetését követően
a költségvetési támogatás szükségességét alátámasztó kérelmek szöveges indoklásának elkészítéséért, illetve
az intézményi címet érintő kérelmek szöveges indoklásának jóváhagyásáért a KIF vezetőjének, vagy annak
akadályoztatása esetén a KIF szakmailag illetékes osztályvezetőjének koordinálásával az illetékes szakmai
felügyeletet ellátó személyek, kezelő szervek a felelősek.”
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14. §		
Az MVM utasítás
a)
1. § (1) bekezdés a) pontjában, 10. § (2) bekezdés a) pontjában a „Gazdaságvédelmi” szövegrész helyébe
a „Gazdaság-újraindítási” szöveg,
b)
2. § d) pontjában, 23. § (2) bekezdésében, 26. § (1) bekezdésében az „intranethálózatán” szövegrész helyébe
az „intranet hálózatán” szöveg,
c)
2. § g) pont gb) alpontjában, 12. § (3) bekezdés a) és c) pontjában, 14. § (1) bekezdésében, 37/C. §
(3) bekezdésében az „a miniszterelnök általános helyettese, a PTNM vagy a CSTNM” szövegrész helyébe
az „a miniszterelnök általános helyettese vagy a PTNM” szöveg,
d)
9. § (8) bekezdésében az „a Forrás ügyviteli” szövegrész helyébe az „a Forrás Integrált ügyviteli” szöveg,
e)
10. § (5) bekezdésében, 17/A. § (1) és (2) bekezdésében az „a miniszterelnök általános helyettese, a PTNM,
valamint a CSTNM” szövegrész helyébe az „a miniszterelnök általános helyettese, valamint a PTNM” szöveg,
f)
11. § (3) bekezdésében az „a KIF vezetője” szövegrész helyébe az „a KIF vezetője, vagy annak akadályoztatása
esetén a KIF szakmailag illetékes osztályvezetőjének” szöveg,
g)
12. § (9) bekezdésében a „másolati példányát” szövegrész helyébe a „másolati példányát papír alapon” szöveg,
h)
14. § (3) bekezdésében az „utalványozott” szövegrész helyébe a „folyósított” szöveg,
i)
30. § (1) bekezdés c) pontjában a „pénzügyi terv és ütemterv” szövegrész helyébe a „költségterv” szöveg,
j)
32. § (1) bekezdés d) pontjában a „(rész)beszámolás” szövegrész helyébe a „(rész)beszámolási” szöveg,
k)
35. § (2) bekezdésében az „A beszámolóval” szövegrész helyébe a „Legkésőbb a beszámolóval” szöveg,
l)
37/C. § (1) bekezdésében, 47. § (3) bekezdésében az „a miniszterelnök általános helyettese, a PTNM vagy
a CSTNM” szövegrészek helyébe az „a miniszterelnök általános helyettese vagy a PTNM” szöveg,
m)
40. § (2) bekezdésében, 42. § (5) bekezdésében az „a KIF vezetőjének” szövegrész helyébe
az „a KIF vezetőjének, vagy annak akadályoztatása esetén a KIF szakmailag illetékes osztályvezetőjének”
szöveg,
n)
46. § (3) bekezdésében az „a KIF vezetőjével” szövegrész helyébe az „a KIF vezetőjével, vagy annak
akadályoztatása esetén a KIF szakmailag illetékes osztályvezetőjével” szöveg
lép.
15. §

(1) Az MvM utasítás 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az MvM utasítás 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

16. §		
Hatályát veszti az MvM utasítás
a)
1. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontja,
b)
II. fejezete címében az „és a fejezeti kezelésű előirányzatok finanszírozási terve” szövegrész,
c)
4. §-a,
d)
7. § (3b) bekezdése,
e)
9. § (1) bekezdés d) pontja,
f)
37/B. § (2) bekezdésében az „és (3a)” szövegrész,
g)
49/D. §-a,
h)
49/E. § (3) bekezdésében az „a CSTNM vagy” szövegrész.
17. §		
Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
18. §		
Ezen utasítás rendelkezéseit a hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
		

Dr. Gulyás Gergely s. k.,

		

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Áht. azonosító

Előirányzat megnevezése

1.

391417

30/1/3 Nemzeti tervvagyonhoz
kapcsolódó feladatok ellátása

2.

331684

3.

788

1. melléklet a 4/2022. (III. 3.) MvM utasításhoz
„1. melléklet a 4/2016. (III. 10.) MvM utasításhoz
Kötelezettségvállalásra jogosult,

Szakmai javaslattételre jogosult személy

építészeti, építésügyi
és örökségvédelmi helyettes
államtitkár

építészeti, építésügyi
és örökségvédelmi helyettes
államtitkár

építészeti, építésügyi és örökségvédelmi
helyettes államtitkár

30/1/6 Nemzeti Sírkerthez
és Emlékhelyekhez kapcsolódó
kiadások

építészeti, építésügyi
és örökségvédelmi helyettes
államtitkár

építészeti, építésügyi
és örökségvédelmi helyettes
államtitkár

építészeti, építésügyi és örökségvédelmi
helyettes államtitkár

353695

30/1/10 BFK Budapest Fejlesztési
Központ Nonprofit Zrt. működésének
és szakmai feladatainak támogatása

Budapest és a fővárosi agglomeráció
fejlesztéséért felelős államtitkár
vagy
a Budapest és a fővárosi
agglomeráció fejlesztésének
végrehajtásáért felelős helyettes
államtitkár

Budapest és a fővárosi agglomeráció
fejlesztéséért felelős államtitkár vagy
a Budapest és a fővárosi
agglomeráció fejlesztésének
végrehajtásáért felelős helyettes
államtitkár

Budapest és a fővárosi agglomeráció
fejlesztéséért felelős államtitkár vagy
a Budapest és a fővárosi agglomeráció
fejlesztésének végrehajtásáért felelős
helyettes államtitkár

4.

385540

30/1/14 Építésügyi, településügyi
és területrendezési feladatok

építészeti, építésügyi
és örökségvédelmi helyettes
államtitkár

építészeti, építésügyi
és örökségvédelmi helyettes
államtitkár

építészeti, építésügyi és örökségvédelmi
helyettes államtitkár

5.

385551

30/1/15 Kulturális örökségvédelmi,
világörökségi törvényből adódó
és nemzeti emlékhelyekkel
kapcsolatos feladatok

építészeti, építésügyi
és örökségvédelmi helyettes
államtitkár

építészeti, építésügyi
és örökségvédelmi helyettes
államtitkár

építészeti, építésügyi és örökségvédelmi
helyettes államtitkár

6.

385562

30/1/16 Nonprofit, társadalmi, civil
szervezetek és köztestületek
támogatása

civil és társadalmi kapcsolatokért
felelős helyettes államtitkár

civil és társadalmi kapcsolatokért
felelős helyettes államtitkár

civil és társadalmi kapcsolatokért felelős
helyettes államtitkár

7.

282178

30/1/20/1 Nemzeti Tehetség Program

családokért felelős stratégiai
államtitkár

családokért felelős stratégiai
államtitkár

Tehetségekért Felelős Főosztály vezetője
vagy helyettese

8.

348573

30/1/20/2 Erzsébet gyermekés ifjúsági táborok támogatása

családokért felelős stratégiai
államtitkár

családokért felelős stratégiai
államtitkár

Családokért Felelős Kontrolling Osztály
vezetője

9.

368239

30/1/20/4 Wacław Felczak Alap

családokért felelős államtitkár
vagy fiatalokért felelős helyettes
államtitkár

családokért felelős államtitkár
vagy
fiatalokért felelős helyettes
államtitkár

fiatalokért felelős helyettes államtitkár
vagy Fiatalokért Felelős Főosztály
vezetője vagy helyettese
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Teljesítésigazolásra jogosult személy

szakmai felügyeletet ellátó személy

385584

30/1/20/5 Gyermek, ifjúsági
és családpolitikai programok

családokért felelős államtitkár
vagy
családokért felelős stratégiai
államtitkár
vagy
családpolitikáért felelős helyettes
államtitkár
vagy
fiatalokért felelős helyettes
államtitkár

családokért felelős államtitkár
vagy
családpolitikáért felelős helyettes
államtitkár
vagy
fiatalokért felelős helyettes
államtitkár
vagy
családokért felelős stratégiai
államtitkár

családpolitikáért felelős helyettes
államtitkár
vagy
családokért felelős stratégiai államtitkár
vagy Családügyi Támogatási Főosztály
vezetője vagy helyettese vagy
Idősügyi és Nyugdíjbiztosítási Főosztály
vezetője vagy helyettese vagy
Gyermekekért Felelős Főosztály vezetője
vagy helyettese
vagy
Örökbefogadási és Nőpolitikai Főosztály
vezetője vagy helyettese
vagy
fiatalokért felelős helyettes államtitkár
vagy
Fiatalokért Felelős Főosztály vezetője
vagy helyettese

11.

031831

30/1/20/7 Gyermek és Ifjúsági
Alapprogram támogatása

családokért felelős államtitkár
vagy
fiatalokért felelős helyettes
államtitkár

családokért felelős államtitkár
vagy
fiatalokért felelős helyettes
államtitkár

fiatalokért felelős helyettes államtitkár
vagy
Fiatalokért Felelős Főosztály vezetője
vagy helyettese

12.

368739

30/1/20/9 Fiatalok első sikeres
nyelvvizsgájának támogatása

családokért felelős államtitkár
vagy
fiatalokért felelős helyettes
államtitkár

családokért felelős államtitkár
vagy
fiatalokért felelős helyettes
államtitkár

fiatalokért felelős helyettes államtitkár
vagy
Fiatalokért Felelős Főosztály vezetője
vagy helyettese

13.

368784

30/1/20/10 Fiatalok vezetői
engedélyének megszerzésével
összefüggő hozzájárulás

családokért felelős államtitkár
vagy
fiatalokért felelős helyettes
államtitkár

családokért felelős államtitkár
vagy
fiatalokért felelős helyettes
államtitkár

fiatalokért felelős helyettes államtitkár
vagy
Fiatalokért Felelős Főosztály vezetője
vagy helyettese

14.

379295

30/1/20/14 Nagycsaládosok
személygépkocsi-szerzési
támogatása

családokért felelős stratégiai
államtitkár

családokért felelős stratégiai
államtitkár

Családokért Felelős Stratégiai és Elemzési
Főosztály vezetője vagy helyettese
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10.

789

30/1/20/16 GYES-en és GYED-en
lévők hallgatói hitelének célzott
támogatása

családokért felelős államtitkár
vagy
családpolitikáért felelős helyettes
államtitkár

családokért felelős államtitkár
vagy
családpolitikáért felelős helyettes
államtitkár

családpolitikáért felelős helyettes
államtitkár
vagy
Családügyi Támogatási Főosztály vezetője
vagy helyettese

16.

387873

30/1/20/17 Esélyteremtő, önkéntes
és kríziskezelő programok, valamint
feladatok támogatása

családokért felelős államtitkár
vagy
családpolitikáért felelős helyettes
államtitkár

családokért felelős államtitkár
vagy
családpolitikáért felelős helyettes
államtitkár

családpolitikáért felelős helyettes
államtitkár
vagy
Gyermekekért Felelős Főosztály vezetője
vagy helyettese

17.

351739

30/1/20/19 Család- és ifjúságügyi
társadalmi, civil és egyéb szervezetek
továbbá közösségi és tehetségsegítő
programok, feladatok támogatása

családokért felelős államtitkár
vagy
családpolitikáért felelős helyettes
államtitkár

családokért felelős államtitkár
vagy családpolitikáért felelős
helyettes államtitkár
vagy
családokért felelős stratégiai
államtitkár

családpolitikáért felelős helyettes
államtitkár
vagy
Gyermekekért Felelős Főosztály vezetője
vagy helyettese vagy Családügyi
Támogatási Főosztály vezetője vagy
helyettese
vagy
Tehetségekért Felelős Főosztály vezetője
vagy helyettese

18.

367206

30/1/28 Hungary Helps Programhoz
kapcsolódó támogatások

üldözött keresztények
megsegítéséért és a Hungary Helps
Program megvalósításáért felelős
államtitkár

üldözött keresztények
megsegítéséért és a Hungary Helps
Program megvalósításáért felelős
államtitkár

Koordinációs és Döntés-előkészítő
Főosztály vezetője

19.

332995

30/1/29 Nemzeti Együttműködési
Alap

civil és társadalmi kapcsolatokért
felelős helyettes államtitkár

civil és társadalmi kapcsolatokért
felelős helyettes államtitkár

Civil Kapcsolatok és Társadalmi
Konzultáció Főosztályának vezetője
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243156

790

15.

386295

30/1/30/1 Egyházi
közfeladatellátáshoz kapcsolódó
céltámogatások és karitatív feladatok
támogatása

egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős államtitkár

egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős államtitkár

Egyházfinanszírozási, Támogatási
Koordinációs és Fejlesztési Főosztály
vezetője vagy helyettese
(egyeztetési kötelezettség: a külhonban
szolgálatot teljesítő egyházi személyek
támogatása esetén az Egyházi
Koordinációs és Kapcsolattartási
Főosztállyal, karitatív feladatok támogatás
esetén az Egyházi és Nemzetiségi
Kapcsolatokért Felelős Államtitkári
Kabinettel)

21.

006057

30/1/30/2 Egyházi alapintézményműködés, SZJA rendelkezés
és kiegészítése

egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős államtitkár

egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős államtitkár

Egyházfinanszírozási, Támogatási
Koordinációs és Fejlesztési Főosztály
vezetője vagy helyettese

22.

208602

30/1/30/3 Átadásra nem került
ingatlanok utáni járadék

egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős államtitkár

egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős államtitkár

Egyházfinanszírozási, Támogatási
Koordinációs és Fejlesztési Főosztály
vezetője vagy helyettese

23.

333517

30/1/30/14 Egyházi fenntartású
intézményekben foglalkoztatottak
kompenzációja

egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős államtitkár

egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős államtitkár

Egyházfinanszírozási, Támogatási
Koordinációs és Fejlesztési Főosztály
vezetője vagy helyettese

24.

376017

30/1/30/15 Reformáció Park
kialakítása II. ütem

egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős államtitkár

egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős államtitkár

Egyházfinanszírozási, Támogatási
Koordinációs és Fejlesztési Főosztály
vezetője vagy helyettese

25.

343806

30/1/30/18 Győri Evangélikus
Egyházközség Insula Lutherana
fejlesztése

egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős államtitkár

egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős államtitkár

Egyházfinanszírozási, Támogatási
Koordinációs és Fejlesztési Főosztály
vezetője vagy helyettese

26.

340628

30/1/30/19 A debreceni református
oktatási-nevelési intézményrendszer
infrastrukturális fejlesztése

egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős államtitkár

egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős államtitkár

Egyházfinanszírozási, Támogatási
Koordinációs és Fejlesztési Főosztály
vezetője vagy helyettese

27.

348462

30/1/30/20 A soproni Szent Orsolya
Római Katolikus Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium
rekonstrukciója

egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős államtitkár

egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős államtitkár

Egyházfinanszírozási, Támogatási
Koordinációs és Fejlesztési Főosztály
vezetője vagy helyettese

H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő • 2022. évi 10. szám

20.

791

30/1/30/21 A Karácsfalvai Sztojka
Sándor Görögkatolikus Líceum
kollégiumbővítése és tornaterem
építése

egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős államtitkár

egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős államtitkár

Egyházfinanszírozási, Támogatási
Koordinációs és Fejlesztési Főosztály
vezetője vagy helyettese

29.

348484

30/1/30/22 A székesfehérvári Szent
István Bazilika rekonstrukciója

egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős államtitkár

egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős államtitkár

Egyházfinanszírozási, Támogatási
Koordinációs és Fejlesztési Főosztály
vezetője vagy helyettese

30.

348495

30/1/30/23 A Gödöllői Premontrei
Perjelség által hangversenyés előadóterem létrehozása

egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős államtitkár

egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős államtitkár

Egyházfinanszírozási, Támogatási
Koordinációs és Fejlesztési Főosztály
vezetője vagy helyettese

31.

348506

30/1/30/24 A zsámbéki Josephinum
épület felújításának befejező
munkálatai

egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős államtitkár

egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős államtitkár

Egyházfinanszírozási, Támogatási
Koordinációs és Fejlesztési Főosztály
vezetője vagy helyettese

32.

348451

30/1/30/25 A győri
Nagyboldogasszony Bazilika
rekonstrukciója

egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős államtitkár

egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős államtitkár

Egyházfinanszírozási, Támogatási
Koordinációs és Fejlesztési Főosztály
vezetője vagy helyettese

33.

360240

30/1/30/26 Baár–Madas Református
Gimnázium, Általános Iskola
és Kollégium bővítése

egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős államtitkár

egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős államtitkár

Egyházfinanszírozási, Támogatási
Koordinációs és Fejlesztési Főosztály
vezetője vagy helyettese

34.

347284

30/1/30/27 Reformáció
Emlékbizottság programjainak
támogatása

egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős államtitkár

egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős államtitkár

Egyházfinanszírozási, Támogatási
Koordinációs és Fejlesztési Főosztály
vezetője vagy helyettese

35.

386317

30/1/31/1 Nemzetiségi szakmai
támogatások

egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős államtitkár

egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős államtitkár

Nemzetiségi Főosztály vezetője vagy
helyettese

36.

388073

30/1/31/2 Országos nemzetiségi
önkormányzatok támogatása

egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős államtitkár

egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős államtitkár

Nemzetiségi Főosztály vezetője vagy
helyettese

37.

286023

30/1/31/6 Nemzetiségi
önkormányzatok kompenzációja

egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős államtitkár

egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős államtitkár

Nemzetiségi Főosztály vezetője vagy
helyettese

38.

248012

30/1/34 Nemzeti Civil Alapprogram

civil és társadalmi kapcsolatokért
felelős helyettes államtitkár

civil és társadalmi kapcsolatokért
felelős helyettes államtitkár

civil és társadalmi kapcsolatokért felelős
helyettes államtitkár
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348473

792

28.

384117

30/1/41/3 Magyar Falu Program civil
szervezetek támogatása

Modern Települések Fejlesztéséért
felelős kormánybiztos
vagy
települési fejlesztések
koordinációjáért felelős helyettes
államtitkár

Modern Települések Fejlesztéséért
felelős kormánybiztos
vagy
települési fejlesztések
koordinációjáért felelős helyettes
államtitkár

civil és társadalmi kapcsolatokért felelős
helyettes államtitkár

40.

347773

30/1/50 Határon túli műemlékfelújítási program

építészeti, építésügyi
és örökségvédelmi helyettes
államtitkár

építészeti, építésügyi
és örökségvédelmi helyettes
államtitkár

örökségvédelmi ügyekkel kapcsolatos
feladatok koordinálásáért felelős
miniszteri biztos
vagy
építészeti, építésügyi és örökségvédelmi
helyettes államtitkár

41.

384640

30/1/52 Kiemelt nemzeti emlékhely
településkép-védelmi környezetében
álló ingatlanokhoz kapcsolódó
örökségvédelmi célú beruházások

építészeti, építésügyi
és örökségvédelmi helyettes
államtitkár

építészeti, építésügyi
és örökségvédelmi helyettes
államtitkár

építészeti, építésügyi és örökségvédelmi
helyettes államtitkár

42.

348040

30/1/56 Holokauszt emlékévvel
kapcsolatos kiemelt projektek
támogatása

építészeti, építésügyi
és örökségvédelmi helyettes
államtitkár

építészeti, építésügyi
és örökségvédelmi helyettes
államtitkár

építészeti, építésügyi és örökségvédelmi
helyettes államtitkár

43.

348617

30/1/57 Kulturális fejlesztési,
örökségvédelmi és egyéb feladatok
ellátásának támogatása gazdasági
társaságok részére

építészeti, építésügyi
és örökségvédelmi helyettes
államtitkár

építészeti, építésügyi
és örökségvédelmi helyettes
államtitkár

építészeti, építésügyi és örökségvédelmi
helyettes államtitkár

44.

388339

30/1/58 HAYDNEUM – Magyar
Régizenei Központ támogatása

építészeti, építésügyi
és örökségvédelmi helyettes
államtitkár

építészeti, építésügyi
és örökségvédelmi helyettes
államtitkár

építészeti, építésügyi és örökségvédelmi
helyettes államtitkár

45.

348351

30/1/60 Fővárosi és megyei
kormányhivatalok működésével
kapcsolatos egyéb feladatok

46.

384651

30/1/61 Az államhatárral,
és az alapponthálózati pontokkal
összefüggő geodéziai feladatok

47.

349617

30/1/66 Kormányablak program
megvalósítása

területi közigazgatás működtetéséért területi közigazgatás működtetéséért
felelős helyettes államtitkár
felelős helyettes államtitkár
hatósági ügyekért felelős helyettes
államtitkár

hatósági ügyekért felelős helyettes
államtitkár

területi közigazgatás működtetéséért területi közigazgatás működtetéséért
felelős helyettes államtitkár
felelős helyettes államtitkár
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39.

területi közigazgatás működtetéséért
felelős helyettes államtitkár
hatósági ügyekért felelős helyettes
államtitkár
területi közigazgatás működtetéséért
felelős helyettes államtitkár
793

391840

30/1/69 Közfeladatot ellátó
közérdekű vagyonkezelő alapítvány
létesítéséhez, valamint részére
pénzbeli vagyoni juttatás
nyújtásához szükséges forrás
biztosítása

miniszter

–

közigazgatási államtitkár vagy
a Társaságfelügyeleti Főosztály vezetője

49.

353639

30/1/74 Egyes kiemelt
rekonstrukciók és szakmai
programok támogatása

építészeti, építésügyi
és örökségvédelmi helyettes
államtitkár

építészeti, építésügyi
és örökségvédelmi helyettes
államtitkár

építészeti, építésügyi és örökségvédelmi
helyettes államtitkár

50.

359506

30/1/80 Borsi, Rákóczi-kastély
helyreállítása

építészeti, építésügyi
és örökségvédelmi helyettes
államtitkár

építészeti, építésügyi
és örökségvédelmi helyettes
államtitkár

örökségvédelmi ügyekkel kapcsolatos
feladatok koordinálásáért felelős
miniszteri biztos
vagy
építészeti, építésügyi és örökségvédelmi
helyettes államtitkár

51.

394117

30/1/83 Hungary Helps Ügynökség
Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak
ellátása

üldözött keresztények
megsegítéséért és a Hungary Helps
Program megvalósításáért felelős
államtitkár

üldözött keresztények
megsegítéséért és a Hungary Helps
Program megvalósításáért felelős
államtitkár

Koordinációs és Döntés-előkészítő
Főosztály vezetője

52.

367028

30/1/84 Területi infrastrukturális
fejlesztések

53.

360584

30/1/88 Nemzeti Kastélyprogram

építészeti, építésügyi
és örökségvédelmi helyettes
államtitkár

építészeti, építésügyi
és örökségvédelmi helyettes
államtitkár

építészeti, építésügyi és örökségvédelmi
helyettes államtitkár

54.

360606

30/1/90 Nemzeti Várprogram

építészeti, építésügyi
és örökségvédelmi helyettes
államtitkár

építészeti, építésügyi
és örökségvédelmi helyettes
államtitkár

építészeti, építésügyi és örökségvédelmi
helyettes államtitkár

területi közigazgatás működtetéséért területi közigazgatás működtetéséért
felelős helyettes államtitkár
felelős helyettes államtitkár

794

48.

területi közigazgatás működtetéséért
felelős helyettes államtitkár
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258767

30/3 Nemzetpolitikai tevékenységek
és határon túli magyarok támogatása

nemzetpolitikáért felelős államtitkár

nemzetpolitikáért felelős államtitkár

56.

344762

30/5 Fővárosi és megyei
kormányhivatalok peres ügyei

57.

361951

32/7/1 Miniszterelnökség tulajdonosi
joggyakorlásába tartozó gazdasági
társaságok tőkeemelése

az SZMSZ 4. függelék III. Gazdasági
társaságok megnevezésű
táblázatában tulajdonosi jogok
gyakorlására kijelölt személy, az ott
megjelölt gazdasági társaság
vonatkozásában

–

az SZMSZ 4. függelék III. Gazdasági
társaságok megnevezésű táblázatában
tulajdonosi jogok gyakorlására kijelölt
személy, az ott megjelölt gazdasági
társaság vonatkozásában

58.

376562

32/7/2 Miniszterelnökség tulajdonosi
joggyakorlásába tartozó gazdasági
társaságok működéséhez szükséges
hozzájárulás

az SZMSZ 4. függelék III. Gazdasági
társaságok megnevezésű
táblázatában tulajdonosi jogok
gyakorlására kijelölt személy, az ott
megjelölt gazdasági társaság
vonatkozásában

az SZMSZ 4. függelék III. Gazdasági
társaságok megnevezésű
táblázatában tulajdonosi jogok
gyakorlására kijelölt személy, az ott
megjelölt gazdasági társaság
vonatkozásában

az SZMSZ 4. függelék III. Gazdasági
társaságok megnevezésű táblázatában
tulajdonosi jogok gyakorlására kijelölt
személy, az ott megjelölt gazdasági
társaság vonatkozásában

59.

391439

32/8/1 Nemzeti tervvagyonhoz
kapcsolódó kiadások

építészeti, építésügyi
és örökségvédelmi helyettes
államtitkár

építészeti, építésügyi
és örökségvédelmi helyettes
államtitkár

építészeti, építésügyi és örökségvédelmi
helyettes államtitkár

területi közigazgatás működtetéséért területi közigazgatás működtetéséért
felelős helyettes államtitkár
felelős helyettes államtitkár
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55.

nemzetpolitikáért felelős államtitkár,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
és Kárpátalja (Закарпатська область)
együttműködésének fejlesztéséért
és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési
program koordinálásáért felelős
miniszteri biztos, Diaszpóra és Délvidéki
Főosztály vezetője, Erdélyi Főosztály
vezetője, Felvidéki Főosztály vezetője,
Kárpátaljai Főosztály vezetője
területi közigazgatás működtetéséért
felelős helyettes államtitkár

”

795

Áht. azonosító

Előirányzat megnevezése

1.

349351

1/2/1 Paks II. Zrt. tőkeemelése

2.

377106

3.

796

2. melléklet a 4/2022. (III. 3.) MvM utasításhoz
„2. melléklet a 4/2016. (III. 10.) MvM utasításhoz
Kötelezettségvállalásra jogosult,

Szakmai javaslattételre jogosult személy

a Paksi Atomerőmű két új blokkja
tervezéséért, megépítéséért
és üzembe helyezéséért felelős tárca
nélküli miniszter

a Paksi Atomerőmű két új blokkja
tervezéséért, megépítéséért
és üzembe helyezéséért felelős tárca
nélküli miniszter

a Paksi Atomerőmű két új blokkja
tervezéséért, megépítéséért és üzembe
helyezéséért felelős tárca nélküli
miniszter

1/2/2 PTNM tulajdonosi
joggyakorlása alá tartozó egyéb
gazdasági társaságok forrásjuttatásai

a Paksi Atomerőmű két új blokkja
tervezéséért, megépítéséért
és üzembe helyezéséért felelős tárca
nélküli miniszter

a Paksi Atomerőmű két új blokkja
tervezéséért, megépítéséért
és üzembe helyezéséért felelős tárca
nélküli miniszter

a Paksi Atomerőmű két új blokkja
tervezéséért, megépítéséért és üzembe
helyezéséért felelős tárca nélküli
miniszter

376273

2/1/1 Magyar Falu Program

Modern Települések Fejlesztéséért
felelős kormánybiztos
vagy a települési fejlesztések
koordinációjáért felelős helyettes
államtitkár

Modern Települések Fejlesztéséért
felelős kormánybiztos
vagy a települési fejlesztések
koordinációjáért felelős helyettes
államtitkár

települési fejlesztések koordinációjáért
felelős helyettes államtitkár

4.

358951

2/1/2 Modern Városok Program

Modern Települések Fejlesztéséért
felelős kormánybiztos
vagy a települési fejlesztések
koordinációjáért felelős helyettes
államtitkár

Modern Települések Fejlesztéséért
felelős kormánybiztos
vagy a települési fejlesztések
koordinációjáért felelős helyettes
államtitkár

települési fejlesztések koordinációjáért
felelős helyettes államtitkár

5.

386728

2/1/3 Egyházi működési, program
és fejlesztési támogatások

egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős államtitkár

egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős államtitkár

Egyházfinanszírozási, Támogatási
Koordinációs és Fejlesztési Főosztály
vezetője
vagy helyettese
(egyeztetési kötelezettség: a vallási
közösségek támogatása esetén
az Egyházi Koordinációs
és Kapcsolattartási Főosztállyal)

6.

388217

2/1/4 Kulturális értékmegőrző
beruházások

építészeti, építésügyi
és örökségvédelmi helyettes
államtitkár

építészeti, építésügyi
és örökségvédelmi helyettes
államtitkár

építészeti, építésügyi és örökségvédelmi
helyettes államtitkár
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Teljesítésigazolásra jogosult személy

szakmai felügyeletet ellátó személy

387806

2/1/5 Fővárosi fejlesztések

Budapest és a fővárosi agglomeráció
fejlesztéséért felelős államtitkár
vagy a Budapest és a fővárosi
agglomeráció fejlesztésének
végrehajtásáért felelős helyettes
államtitkár
vagy a Budapesti Útépítési Program
koordinálásáért felelős miniszteri
biztos

Budapest és a fővárosi agglomeráció
fejlesztéséért felelős államtitkár
vagy a Budapest és a fővárosi
agglomeráció fejlesztésének
végrehajtásáért felelős helyettes
államtitkár
vagy a Budapesti Útépítési Program
koordinálásáért felelős miniszteri
biztos

Budapest és a fővárosi agglomeráció
fejlesztéséért felelős államtitkár
vagy a Budapest és a fővárosi
agglomeráció fejlesztésének
végrehajtásáért felelős helyettes
államtitkár
vagy a Budapesti Útépítési Program
koordinálásáért felelős miniszteri biztos

8.

376217

2/1/6 Kiemelt Nemzetközi
Sportesemény Stratégia
és sportesemény pályázatok,
valamint kiemelt hazai rendezésű
sportesemények támogatása

Budapest és a fővárosi agglomeráció
fejlesztéséért felelős államtitkár
vagy a Budapest és a fővárosi
agglomeráció fejlesztésének
végrehajtásáért felelős helyettes
államtitkár

Budapest és a fővárosi agglomeráció
fejlesztéséért felelős államtitkár
vagy a Budapest és a fővárosi
agglomeráció fejlesztésének
végrehajtásáért felelős helyettes
államtitkár

Budapest és a fővárosi agglomeráció
fejlesztéséért felelős államtitkár
vagy a Budapest és a fővárosi
agglomeráció fejlesztésének
végrehajtásáért felelős helyettes
államtitkár

9.

349406

2/1/7 Nemzetiségi intézmények
támogatása beruházásra, felújításra,
pályázati önrészre

egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős államtitkár

egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős államtitkár

Nemzetiségi Főosztály vezetője
vagy helyettese

10.

379673

2/1/8 Hazai bölcsőde-, családi
bölcsődefejlesztési program
nem állami fenntartók részére

családokért felelős államtitkár
vagy
családpolitikáért felelős helyettes
államtitkár

családokért felelős államtitkár
vagy
családpolitikáért felelős helyettes
államtitkár

családpolitikáért felelős helyettes
államtitkár
vagy
Gyermekekért Felelős Főosztály vezetője
vagy helyettese

11.

368840

2/2 Közép-Duna menti
térségfejlesztési feladatok

a Paksi Atomerőmű két új blokkja
tervezéséért, megépítéséért
és üzembe helyezéséért felelős tárca
nélküli miniszter

a Paksi Atomerőmű két új blokkja
tervezéséért, megépítéséért
és üzembe helyezéséért felelős tárca
nélküli miniszter

a Paksi Atomerőmű két új blokkja
tervezéséért, megépítéséért és üzembe
helyezéséért felelős tárca nélküli
miniszter
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7.

”

797

798
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A belügyminiszter 6/2022. (III. 3.) BM utasítása
egyes vízügyi tárgyú BM utasítások módosításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva a következő
utasítást adom ki:

1. A vízkárelhárítás országos irányításának szervezeti és működési szabályzatáról szóló
7/2012. (II. 10.) BM utasítás módosítása
1. §

(1) A vízkárelhárítás országos irányításának szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2012. (II. 10.) BM utasítás
1. melléklet (a továbbiakban: SzMSz) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A belügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) vagy a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság
(a továbbiakban: KKB) a vízkárelhárítás és vízminőségi kárelhárítás műszaki feladatainak országos irányítását
az Országos Vízügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: OVF) és az annak bázisán létrehozott – a KKB Nemzeti
Veszélyhelyzet-kezelési Központjának (a továbbiakban: KKB NVK) a vízkárelhárítás és vízminőségi kárelhárítás elleni
védekezési munkabizottságaként működő – Országos Műszaki Irányító Törzs (a továbbiakban: OMIT), valamint
a területileg illetékes vízügyi igazgatóságok (a továbbiakban: VIZIG) és Budapest Főváros védelmi szervei útján
látja el.”
(2) Az SzMSz 2–4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Készültségen kívüli időszakban az OVF-nél a Központi Ügyelet, a VIZIG-nél az állandó ügyelet 24 órás, folyamatos
telefonszolgálatot tart fenn.
3. Előrejelzések alapján várható védelmi helyzet esetén, ha az OMIT felállításra kerül, az OMIT Műszaki Ügyelete
– hétvégeken és munkaszüneti napokon is – műszaki készenléti szolgálatot tart fenn.
4. A védekezés országos irányítását a miniszter a törzsvezető útján látja el
a) az ország területén bármely árvízvédelmi vagy belvízvédelmi szakaszon, vízhiánykezelő körzetben, jég elleni
védekezéssel vagy vízminőségi káreseménnyel kapcsolatos beavatkozás során elrendelt védelmi készültségben,
valamint
b) a vízügyi igazgatási szerv helyi vízkár-elhárítási védekezési készültségében.”
(3) Az SzMSz 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. Védekezési készültség idején a védekezés műszaki feladatainak helyi irányítását védelemvezetőként
a) a VIZIG-nél az igazgató,
b) Budapest Főváros önállóan védekező településen – az általa fenntartott műveken, a település közigazgatási
határán belül – a főpolgármester által kinevezett védelemvezető,
c) a saját szervezettel védekező települések által fenntartott műveken, a település közigazgatási határán belül
– a vízügyi igazgatási szervek szakmai irányításával – a polgármester vagy az általa kinevezett védelemvezető
személyes felelősséggel látja el.”
(4) Az SzMSz 12. és 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. A Központi Ügyelet figyelemmel kíséri a védelmi információs rendszerben (a továbbiakban: VIR) érkező
távmondatokat, tájékoztatókat, és azokról haladéktalanul tájékoztatja az OMIT-ot.
13. A Központi Ügyelet várható veszélyhelyzet esetén riasztja a KKB NVK összekötőket.”
(5) Az SzMSz 15. pont c) alpontja a következő co)–cu) ponttal egészül ki:
[Az OMIT az országos műszaki irányító és döntéstámogató tevékenysége keretében minden árvíz- és belvízvédelmi
helyzetben
saját hatáskörben vagy a helyi védelemvezető (ideértve Budapest esetében a főpolgármestert) javaslata alapján a több
VIZIG területét érintő, országrészekre kiterjedő hatású vízügyi műszaki kérdésekben döntést hoz, beavatkozásokat
rendel el, különösen]
„co) a vízminőségi káreseménnyel érintett területek kárelhárítási tevékenységének és az ahhoz szükséges
beavatkozások, vízmintavételek és laborvizsgálatok megszervezése,
cp) a vízminőségi védekezéssel összefüggésben szükséges vízvédelmi hatósági együttműködés koordinálása,
cq) a vízminőségi mérési adatok kiértékelése és annak eredményéről az érintett felek (vízhasználók, együttműködő
szervek) értesítése, illetve a kiértékelés alapján a védekezés további menetének meghatározása,
cr) többletvíz betározása duzzasztott vízterekben, mesterséges medrekben, tározókban, holtágakban
az üzemvízszinthez képest megemelt vízszint tartásával,
cs) mobil szivattyúk beállítása és üzemeltetése,
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(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)
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ct) vízátvezetés,
cu) vízkorlátozással kapcsolatos vízkormányzási többletfeladatok”
(érdekében;)
Az SzMSz 15. pont f ) alpontja a következő fd) ponttal egészül ki:
(Az OMIT az országos műszaki irányító és döntéstámogató tevékenysége keretében minden árvíz- és belvízvédelmi
helyzetben
kapcsolatot tart)
„fd) a vízhasználókkal;”
Az SzMSz 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. Az OMIT törzsvezetőből és helyetteseiből, műszaki ügyeletből és az azoknak alárendelt műszaki és ellátó
szakcsoportokból, valamint a Központi Ügyeletből és a KKB NVK összekötőkből áll.”
Az SzMSz 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. Az OMIT szervezeti beosztásában bekövetkező változásokat az érintett szakcsoportvezető haladéktalanul
köteles jelenteni a törzsvezetőnek.”
Az SzMSz 31–32a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„31. Az OMIT felügyeli a VIZIG védelmi szervezetének működését, valamint kijelölés szerint Budapest Főváros és
a saját szervezettel védekező települések védelmi tevékenységét.
32. Az OMIT – szükség szerint – igénybe veszi a vízügyi igazgatási szervezeten kívüli, nagy szakmai tapasztalattal
rendelkező szakemberek különleges helyzetértékelési és szaktanácsadási javaslatait, amelyeket az intézkedései
során felhasznál.
32a. Az OMIT törzsvezetője – szükség esetén – összehívja tanácsadó és véleményező szervét, a Vízügyi Tudományos
Tanácsot. A Vízügyi Tudományos Tanács működését, feladat- és hatásköreit a Vízügyi Tudományos Tanács Szervezeti
és Működési Szabályzata tartalmazza.”
Az SzMSz 35. pont a) alpont ad) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Műszaki szakcsoportok és feladataik:
a Hidrometeorológiai és vízjelző szakcsoport)
„ad) ellátja a hidrometeorológiai adatgyűjtést, értékelést és feldolgozást készít,”
Az SzMSz 35. pont c) alpontja a következő ce) és cf ) ponttal egészül ki:
(Műszaki szakcsoportok és feladataik:
a Vízminőségi és vízellátási szakcsoport)
„ce) vízminőségi adatszolgáltatást biztosít a helyi védelmi tervekben szereplő, tájékoztatási kötelezettség alá eső
vízhasználók igénye szerint,
cf ) támogatja a VIZIG munkáját a vízminőségi kárelhárítási védekezéshez szükséges anyagbeszerzések
tekintetében;”
Az SzMSz 35. pont d) alpontja a következő df ) ponttal egészül ki:
(Műszaki szakcsoportok és feladataik:
a Légi felderítési és térképészeti szakcsoport)
„df ) a védekezési feladatok támogatásához működteti a szükséges térképi szolgáltatásokat, vagy azokat koordinálja,”
Az SzMSz 35. pontja a következő f )–i) alponttal egészül ki:
(Műszaki szakcsoportok és feladataik:)
„f ) Belvízvédelmi szakcsoport
fa) felügyeli, koordinálja és ellenőrzi a belvíz elleni védekezési tevékenységet,
fb) országosan összesíti a belvíz elleni védekezési tevékenység során keletkezett adatokat, elkészíti a jelentéseket és
tájékoztatókat a belvíz elleni védekezésről,
g) Vízhiánykezelő szakcsoport
ga) felügyeli, koordinálja és ellenőrzi a vízhiány elleni védekezési tevékenységet,
gb) figyelemmel kíséri az Operatív Vízhiány Értékelő Rendszer adatait, illetve a VIZIG heti vízhiányról szóló
jelentéseit,
gc) helyzetelemzést, értékelést készít az OMIT számára,
gd) ellenőrzi és felülvizsgálja a VIZIG körzeti és általános vízhiány elleni védelmi terveit,
ge) az árvízzel és belvízzel veszélyeztetett területeken – szükség szerint – irányítja és koordinálja a vízellátással és
szennyvízelvezetéssel kapcsolatos feladatokat,
h) Vízrendezési és helyi-vízkár szakcsoport
ha) figyelemmel kíséri a VIZIG saját jogon végzett helyi vízkár-elhárítási munkáját,

800

H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő • 2022. évi 10. szám

(14)

(15)

(16)

(17)

hb) figyelemmel kíséri a VIZIG által az önkormányzatok számára szakmai segítségnyújtás keretében nyújtott helyi
vízkár-elhárítási munkát,
hc) összehangolja a vízügyi és más szervek, önkormányzatok helyi vízkár-elhárítási tevékenységét,
hd) a helyi vízkárral veszélyeztetett területeken – szükség szerint – irányítja és koordinálja a vízkárelhárítással
kapcsolatos feladatokat,
he) a védekezési képesség folyamatos biztosítása érdekében szükséges azonnali beavatkozásokat kezeli, irányítja,
engedélyezésre felterjeszti,
i) Tisza-völgyi Árvízvédelmi Elemző Központ
ia) a III. fokú készültség esetén a feladatok végrehajtása érdekében a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
(a továbbiakban: KÖTIVIZIG) Vízrajzi Osztályán belül az OMIT kihelyezett egységeként működik,
ib) az árhullám-modellezés eredményeit közreadja az OMIT és az érintett VIZIG védelmi szervezeteinek,
ic) meghatározza az árhullám felszíngörbéjét és a mértékadó szelvények árhullám képeit,
id) javaslatot tesz a tározónyitási időpontokra,
ie) árvízmentes – azaz készültségen kívüli – időszakban, valamint I. és II. fokú készültség esetén a KÖTIVIZIG
szervezeti egységeként folyamatosan modellezi a Tiszán és mellékfolyóin levonuló árhullámok műszaki
paramétereinek alakulását.”
Az SzMSz 36. pont g) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ellátó szakcsoportok és feladataik:)
„g) a Jogi szakcsoport
ga) gondoskodik a védekezés érdekében a kormányzati döntés-előkészítés keretében az előterjesztések, jogszabálymódosítások, illetve határozati javaslatok jogi megfelelőségéről,
gb) biztosítja a védekezéssel kapcsolatos szerződések és előterjesztések elkészítéséhez szükséges jogi támogatást;”
Az SzMSz 36. pont j) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ellátó szakcsoportok és feladataik:)
„j) Beruházási szakcsoport
ja) az OMIT utasítására megvizsgálja az európai uniós és egyéb finanszírozásból megvalósítandó beruházások
érintettségét,
jb) koordinálja a beruházások végrehajtását az OMIT döntései alapján;”
Az SzMSz 36. pontja a következő k) alponttal egészül ki:
(Ellátó szakcsoportok és feladataik:)
„k) Közbeszerzési szakcsoport
ka) gondoskodik a védekezés érdekében szükséges beszerzések lebonyolításáról,
kb) ellenőrzi a védekezés érdekében szükséges beszerzések lebonyolítását,
kc) közbeszerzési szempontból véleményezi és ellenőrzi a védekezéssel kapcsolatos, a ka) és kb) pont szerinti
tevékenységbe nem tartozó egyéb szerződéseket, valamint igény szerint közreműködik azok előkészítésében.”
Az SzMSz
a)
5. pontjában a „védekezése,” szövegrész helyébe a „védekezése, vagy” szöveg,
b)
15. pont nyitó szövegrészében az „árvíz- és belvízvédelmi” szövegrész helyébe a „vízkár-elhárítási és
vízminőség-védelmi” szöveg,
c)
15. pont c) alpont ca) pontjában az „árvízi” szövegrész helyébe a „vízkár-elhárítási célú” szöveg,
d)
15. pont d) alpont dc) pontjában az „osztagának” szövegrész helyébe az „osztaga akkreditált mintavevő
munkacsoportjának” szöveg,
e)
16. pont b) alpontjában a „felügyeli a” szövegrész helyébe a „felügyeli a pontszerű” szöveg,
f)
28. pontjában a „védelmi információs rendszer (a továbbiakban: VIR)” szövegrész helyébe a „VIR” szöveg,
g)
35. pont a) alpont nyitó szövegrészében a „Hidrometeorológiai és vízjelző szakcsoport” szövegrész helyébe
a „Hidrológiai szakcsoport” szöveg,
h)
35. pont a) alpont aa) pontjában az „elkészíttetéséről” szövegrész helyébe a „készítéséről” szöveg,
i)
35. pont a) alpont ab) pontjában az „összehangolását” szövegrész helyébe az „összehangolását
a Vízkárelhárítási Hidrológiai Szabályzat figyelembevételével” szöveg,
j)
35. pont d) alpont de) pontjában a „frissíti az” szövegrész helyébe a „frissíti a védekezési feladatok ellátásához”
szöveg,
k)
36. pont c) alpont ca) pontjában a „gondoskodik” szövegrész helyébe a „gondoskodik és rendelkezik” szöveg,
az „anyagok” szövegrész helyébe az „anyagok, eszközök” szöveg,
l)
36. pont d) alpont da) pontjában a „jegyzőkönyvének” szövegrész helyébe az „emlékeztetőjének” szöveg,

H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő • 2022. évi 10. szám

m)
n)
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36. pont f ) alpont fb) pontjában a „kapcsolatos” szövegrész helyébe a „kapcsolatos pénzügyi, számviteli és”
szöveg,
36. pont f ) alpont fc) pontjában a „gondoskodik” szövegrész helyébe a „gondoskodik a védekezési
tevékenységek érdekében felmerülő kiadások egységes kezeléséről,” szöveg

lép.
(18) Hatályát veszti az SzMSz 35. pont a) alpont ae) pontja és 35. pont c) alpont cc) pontja.

2. A vízügyi ágazatban foglalkoztatottak ruházati szabályzatáról szóló 10/2013. (IV. 11.) BM utasítás
módosítása
2. §

(1) A vízügyi ágazatban foglalkoztatottak ruházati szabályzatáról szóló 10/2013. (IV. 11.) BM utasítás (a továbbiakban:
BM utasítás) 2. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Jelen utasítás alkalmazásában:)
„6. védekezési ruházat: az 5. §-ban foglalt személy részére a munkáltató által biztosított, elsősorban a vízügyi
védekezési tevékenységet szolgáló védelmi célú ruházati termékek és felszerelési cikkek összessége, amelyet
az 1. melléklet határoz meg a használat célja szerinti alábbi kategóriákban:
6a. I. (fizikai) kategória: az elrendelt védekezés során terepen fizikailag részt vevő állomány részére;
6b. II. (műszaki) kategória: az elrendelt védekezés során terepen ellenőrzést, irányítást, illetve irodában
adminisztratív munkát egyaránt végző állomány részére;
6c. III. (adminisztratív) kategória: az elrendelt védekezés során kizárólag irodában, adminisztratív háttérmunkát
végző állomány részére.”
(2) A BM utasítás 4. és 5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4. § Az igényjogosult akkor válik a vízügyi ágazatban rendszeresített ruházati ellátásra jogosulttá, ha kinevezés,
szerződés vagy áthelyezés folytán juttatásra jogosító munkakörbe lép. A ruházati ellátást az igényjogosult számára
védekezési ruházat esetén 3 hónapon belül, egyéb esetben az OVF főigazgatója, illetve a VIZIG igazgatója által
meghatározott ütemezés szerint kell kiadni.
5. § Védekezési ruházatra a védekezési beosztással rendelkező, vízügyi ágazatban foglalkoztatott személy jogosult.
A 2. § 6. pont 6a–6c. alpontjában meghatározott védekezési ruházati kategóriák szerinti jogosultságot az OVF
tekintetében az Országos Műszaki Irányító Törzs vezetője, VIZIG-ek tekintetében a védelemvezető igazgató
határozza meg.”
(3) A BM utasítás 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § Formaruházatra a hajós, valamint az OVF főigazgatója és a VIZIG igazgatója által meghatározott munkakört
betöltő, vízügyi ágazatban foglalkoztatott személy jogosult.”
(4) A BM utasítás 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) A VIZIG igazgatója köteles az igazgatóság vonatkozásában az igényjogosultak aktuális száma alapján
a szükséges ruházat darabszámát minden évben felmérni, és azt – a készleten lévő ruházat, valamint az 1. melléklet
szerint még le nem járt kihordási idejű ruházat figyelembevételével – az OVF részére tárgyév október 15. napjáig
jelenteni.
(2) A védekezési ruházat pótlásának megítélése – annak állapota és indokoltság alapján – a ruházati ellátásért felelős
ügyintéző feladata és felelőssége.”
(5) A BM utasítás 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A védekezési ruházatnak, annak védelmi célú jellege miatt, nincs kihordási ideje.”
(6) A BM utasítás 15. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Formaruházatot kell viselni:)
„c) az OVF főigazgatója, illetve a VIZIG igazgatója által meghatározott, az a) pont szerinti munkakörtől eltérő más
munkakört betöltőnek az OVF főigazgatója, illetve a VIZIG igazgatója általi elrendelés esetén;”
(7) A BM utasítás 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vízügyi ágazatban rendszeresített ruházat elvesztése, megrongálódása, megsemmisülése miatti kártérítés
összegét – a munka-, forma- és közfoglalkoztatotti ruházat esetén a kihordási idő figyelembevételével –
a beszerzéskori árhoz viszonyított időarányos érték alapján kell megállapítani. A védekezési ruházat vonatkozásában
a kártérítés megállapítására az adott termék beszerzéskori ára az irányadó. A kár megtérítésére a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben foglaltak az irányadóak.”
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(8) A BM utasítás 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. § (1) Ha az igényjogosultnak az igényjogosultságot megalapozó jogviszonya megszűnik, a védekezési
ruházatot, továbbá a munka- és a formaruházatot, ha a kihordási idő még nem járt le, legkésőbb az utolsó
munkában töltött napon a tulajdonos OVF, illetve VIZIG ruházati ellátásért felelős ügyintézője részére át kell adni.
(2) Ha a védekezési ruházat, a munkaruházat és a formaruházat újrahasznosításra alkalmas, a tisztítását,
fertőtlenítését követően ismételten kiosztásra kerül.”
(9) A BM utasítás
a)
13. §-ában a „rendszeresített” szövegrész helyébe a „rendszeresített munka-, forma- és közfoglalkoztatotti”
szöveg,
b)
14. § (1) bekezdésében a „vízügyi ágazatban rendszeresített” szövegrész helyébe a „munka-, forma- és
közfoglalkoztatotti” szöveg,
c)
20. §-ában a „vezetőnek” szövegrész helyébe a „vezetőnek, valamint a ruházati ellátásért felelős ügyintézőnek”
szöveg,
d)
26. §-ában az „Amennyiben az” szövegrész helyébe a „Ha a közfoglalkoztatotti” szöveg,
e)
28. §-ában a „kerülhet” szövegrész helyébe a „kerülhet, a ruházati ellátásért felelős ügyintéző döntése alapján”
szöveg,
f)
32. § (1) bekezdésében a „ruházatok” szövegrész helyébe a „ruházatokat és a munka-, forma- és
közfoglalkoztatotti ruházat” szöveg
lép.
(10) A BM utasítás 1. és 2. melléklete helyébe az 1. és 2. melléklet lép.
(11) A BM utasítás 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(12) Hatályát veszti a BM utasítás
a)
11. §-ában a „2013. június 30. napjáig írásban” szövegrész,
b)
15. § (3) bekezdés b) és d) pontja,
c)
27. §-ában az „a védekezési ruházat,” szövegrész,
d)
34–35. §-a.

3. Záró rendelkezések
3. §		
Ez az utasítás 2022. április 1-jén lép hatályba.
		
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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1. melléklet a 6/2022. (III. 3.) BM utasításhoz
„1. melléklet a 10/2013. (IV. 11.) BM utasításhoz
A vízügyi ágazatban rendszeresített ruházatok
1. Védekezési ruházat*
A
1.

Termék

B

C

D

I. kategória

II. kategória

III. kategória

(fizikai)

(műszaki)

(adminisztratív)

2.

bakancs

X

X

–

3.

nyári bakancs

X

X

–

4.

félcipő

–

X

X

5.

gumicsizma

X

X

–

6.

csizmabélés

X

X

–

7.

zubbony (derekas nadrághoz)

–

X

X

8.

nadrág derekas (2 db)

–

X

X

9.

zubbony (melles nadrághoz)

X

X

–

10.

nadrág melles (2 db)

X

X

–

11.

aláöltözet (jégeralsó és felső)

X

X

–

12.

póló (3 db)

X

X

X

13.

bélelt kabát 3/4-es

X

X

–

14.

sapka

X

X

–

15.

bőröv

–

X

X

16.

esővédő öltözet

X

X

–

17.

málhazsák

X

X

–

18.

téli kötött sapka

X

X

–

19.

nyári mellény

X

X

–

20.

bélelt mellény

X

X

–

21.

kötött kesztyű

X

X

–

22.

vízügyes háta kiegészítő

X

X

X

23.

hímzett névkitűző

X

X

X

24.

általános karjelvény

X

X

X

25.

területi karjelvény

X

X

X

* Jelmagyarázat: Az „x” megjelölés az adott kategóriában a munkáltató által biztosítandó ruházatot jelenti.

2. Munkaruházat
A
1.

Termék

B
Kihordási idő
(hónap)

2.

bakancs

12

3.

gumicsizma

12

4.

melles nadrág

12

5.

zubbony

12

6.

póló

12

7.

viharkabát

36

8.

az időjárástól függő kiegészítő ruházati cikk:

8.1.

bélelt mellény

36

8.2.

bélelt kabát, 3/4-es

36
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3. Formaruházat
3.1. Hajós formaruházat
A
1.

Termék

B
Kihordási idő
(hónap)

2.

nadrág

60

3.

ing

60

4.

nyakkendő

60

5.

félcipő

60

6.

sapka

60

7.

az időjárástól függő kiegészítő ruházati cikk:

60

téli kabát

60

7.1.

3.2. Vízügyi formaruházat
A
1.

Termék

B
Kihordási idő
(hónap)

2.

hosszú ujjú ing (férfi)

60

3.

ünnepi kétrészes öltöny (férfi)

60

4.

nyakkendő (férfi)

60

5.

deréköv (férfi)

60

6.

ünnepi kosztümkabát (női)

60

7.

ünnepi szoknya (női)

60

8.

hosszú ujjú blúz (női)

60

4. Közfoglalkoztatotti ruházat
A
1.

Termék

B
Kihordási idő
(hónap)

2.

bakancs

12

3.

nadrág

12

4.

zubbony

12

5.

póló

12

6.

sapka

12

7.

gumicsizma

12

8.

esőkabát

24

9.

az időjárástól függő kiegészítő ruházati cikk:

9.1.

bélelt kabát

24

9.2.

téli sapka

12
”
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2. melléklet a 6/2022. (III. 3.) BM utasításhoz
„2. melléklet a 10/2013. (IV. 11.) BM utasításhoz
Az egyes ruházati cikkek részletes leírása
1. Védekezési ruházat
1.1. Bakancs
A rendvédelmi szervek részére kifejlesztett, 12M e. r. gyakorló, magasszárú, könnyített, bőr bakancs. Színe: fekete
vagy barna.
1.2. Nyári bakancs
A rendvédelmi szervek részére kifejlesztett, 12M e. r. gyakorló, magasszárú, könnyített, bőr bakancs nyári kivitele.
Színe: fekete vagy barna.
1.3. Gumicsizma
BC SAFETI S5 SRA típusjelű. Színe: kék vagy fekete.
1.4. Gumicsizma bélés
91305 típusjelű, kékes színű csizmabélés.
1.5. Félcipő
815 MÁV fűzős átmeneti.
1.6. Zubbony
Alapja a 10M mintájú rendvédelmi zubbony. Hátán tépőzárral felrakható betét, felső szélére fényvisszaverő paszpólt
kell befogni. A betétre a „VÍZÜGY és területi megnevezés” kerül szitanyomással, két sorba. A bal zsebre a Vízügy
általános hímzett emblémája kerül. Jobb zseb felett hímzett névtábla, tépőzárral. Bal ujján hímzett, vízügyi területre
utaló embléma kerül tépőzáras megoldással (12 VIZIG saját emblémája). A védekezésnél használt igazolvány
átlátszó tokban a jobb zseb közepén elhelyezett gomb és gomboló pánt segítségével rögzíthető. Eleje rejtett
gombos záródással. Színe: petrolkék.
1.7. Nadrág
Alapja a 10M mintájú rendvédelmi derekas nadrág. Fényvisszaverő paszpólt kell befogni a térd erősítés felső
széléhez úgy, hogy a zseb felett folytatódjon a háta felé. Jobb zseb alján általános vízügyi embléma szitázva. Övpánt
gombos záródással. Színe: petrolkék. Mennyisége: 2 db.
1.8. Melles nadrág
Mellrészen a zseb húzózáras. Fényvisszaverő paszpól a zsebpánt szélénél. Jobb zseb alján általános vízügyi embléma
szitázva. Hátoldalán két farzseb zsebfedővel. Színe: petrolkék. Mennyisége: 2db.
1.9. Zubbony
Fényvisszaverő paszpól a szabásvonal varratába befogva. Elején gombos záródás, alja gumírozott szűkítéssel.
A bal zsebre a Vízügy általános emblémája kerül tépőzárral. Jobb zsebfedőre a hímzett névkitűző kerül tépőzárral.
Színe: petrolkék.
1.10. Póló
Galléros piké póló hátán szitázott Vízügy felirat és területi megnevezés két sorban. Bal mellen általános embléma.
Védekezési igazolvány rögzítése hátoldalára ragasztott biztosító tűvel. Anyaga: 100% pamut. Színe: kék.
Mennyisége: 3 db.
1.11. Bélelt kabát, 3/4-es
Külső alapanyaga impregnált, steppelt béléssel bélelve, ujjában szélfogóval készül. Eleje bélésen mindkét oldalon
1-1 zárható belső zseb, derékrészen zsinórház zsinórral és szabályozóval. Hátán tépőzárral felrakható betét felső
szélére fényvisszaverő paszpólt kell befogni. A betétre a „VÍZÜGY és területi megnevezés” kerül szitanyomással, két
sorba. A bal zsebre a Vízügy általános hímzett emblémája kerül. Gomb a jobb oldalon a névtábla tépőzár közepére
aljától 2 cm-re. Jobb mellrészen hímzett névtábla tépőzárral. Bal ujján hímzett Vízügyi területre utaló embléma kerül
tépőzáras megoldással (12 VIZIG saját emblémája). Védekezésnél használt igazolvány átlátszó tokban a hímzett
névtábla alatt elhelyezett gombra rögzíthető. A kabát ujjai széles gumírozott passzéban végződnek, a kapucni
levehető, gallérja húzózárral végig felhúzható, átfedéses tépőzárral. Színe: petrolkék.
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1.12. Sapka
Körbe peremes, ún. sivatagi sapka. Eleje közepén hímzett általános vízügyi embléma. Színe: petrolkék.
1.13. Öv
Bőr deréköv. Színe: fekete.
1.14. Esővédő öltözet
Alapanyag: impregnált szövet. A termék vízhatlan funkciója miatt speciális technológiával és ebből adódóan
különleges varrathegesztő gépekkel készül. S350 típusszámú dzseki és a hozzá tartozó S351 típusszámú esőnadrág.
Színe: sötétkék vagy fekete.
1.15. Málhazsák
Műbőrrel kombinált vízhatlan gyöngyvászonból készült, téglalap alakú zsák. Felső szélén, a fedélrész alatt
fűzőzsinórral záródik. A fedélrész szíjjal az elejére csatolható. Hátsó oldalán saját anyagából készített vállheveder.
A málhazsák az első oldalán műbőr szegélyű névkártyatartóval rendelkezik. Színe: fekete.
1.16. Téli sapka
Kötött sapka, kétrétegű. Eleje közepén hímzett általános vízügyi embléma. Színe: fekete.
1.17. Bélelt mellény
Háta alja oldalvarrástól ívelten hosszabb, mint az eleje. Hátán tépőzárral rögzíthető betét, felső szélén fényvisszaverő
paszpól „VÍZÜGY és területi megnevezés” kerül szitanyomással, két sorba. Bal zsebre a Vízügy általános hímzett
emblémája kerül tépőzárral. Jobb zsebre hímzett névtábla kerül tépőzárral. Eleje záródás húzózárral és átfedéses
tépőzárral. Színe: petrolkék.
1.18. Nyári mellény
A téli bélelt mellény bélés nélküli változata.
1.19. Téli aláöltözet
1431-es típusszámú hurkolt keki jéger alsó és felső.

2. Munkaruházat
2.1. Bakancs
S3 védelmi szintet képviselő munkavédelmi bakancs, átszúrás elleni talppal és orrvédővel. Modell megnevezése:
712/D. Színe: fekete vagy barna.
2.2. Gumicsizma
EN ISO 20345 Színe: kék vagy fekete.
2.3. Melles nadrág
Mellrészen a zseb húzózáras. Fényvisszaverő paszpól a zsebpánt szélénél. Jobb zseb alján általános vízügyi embléma
szitázva. Hátoldalán két farzseb zsebfedővel. Színe: petrolkék.
2.4. Zubbony
Fényvisszaverő paszpól a szabásvonal varratába befogva. A bal zsebre a Vízügy általános emblémája kerül szitázva.
Színe: petrolkék.
2.5. Póló
Normál T-shirt fazonú póló, színe: fakó petrolkék. Bal mellen az általános vízügyi embléma szitázva.
2.6. Viharkabát
Alapanyaga lélegző műbőr. A vízhatlan funkció megőrzése érdekében speciális hegesztési technológiával készül.
Eleje záródás húzózárral és átfedéses tépőzárral. Színe: petrolkék vagy sötétkék.
2.7. Bélelt mellény
Háta alja oldalvarrástól ívelten hosszabb, mint az eleje. Bal zsebre a Vízügy általános emblémája kerül szitázva. Színe:
petrolkék.
2.8. Bélelt kabát, 3/4-es
Külső alapanyaga impregnált, steppelt béléssel bélelve, ujjában szélfogóval készül. Eleje bélésen mindkét oldalon
1-1 zárható belső zseb, derékrészen zsinórház zsinórral és szabályozóval. Húzózár takarópánt patenttal záródik.
A bal mellre a Vízügy általános emblémája kerül szitázva. Színe: petrolkék.
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3. Formaruházat
3.1. Hajós zakó
40% pamut, 60% poliészter
Szín: sötétkék
Méretek: S, M, L, XL, XXL, XXXL
Gombolás: két sor fém gomb
Hajózási szabályzat szerinti jelzésekkel
3.2. Hajós nadrág
40% pamut, 60% poliészter
Szín: sötétkék
Méretek: S, M, L, XL, XXL, XXXL
Derekas, derékszíj bujtatókkal
3.3. Hajós ing
50% pamut, 50% poliészter (puplin)
Szín: fehér
Méret: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
3.4. Hajós nyakkendő
100% poliészter
Szín: sötétkék
3.5. Hajós félcipő
Bőr felsőrész
Derby szabású/fűzős
Gumi talp
Bőrbélés, téli változatba filcbélés
Méret: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
3.6. Hajós sapka
Tányérsapka
Szín: kék, fehér, hajós sapka jelvénnyel
3.7. Hajós téli kabát
4/4-es sötétkék posztókabát, hajózási szabályzat szerinti jelzésekkel
3.8. Vízügyi formaruha hosszú ujjú ing
55% pamut, 45% poliészter (puplin)
Szín: fehér
3.9. Vízügyi formaruha ünnepi férfi öltöny
64% poliészter, 34% viscose, 2% elasztán
Szín: sötétkék
3.10. Vízügyi formaruha nyakkendő
100% poliészter
Szín: sötétkék
3.11. Vízügyi formaruha deréköv
A rendvédelmi szervek által használt OV10 cikkszámú, 17M társasági deréköv
3.12. Vízügyi formaruha ünnepi női kosztümkabát
64% poliészter, 34% viscose, 2% elasztán
3.13. Vízügyi formaruha ünnepi szoknya
64% poliészter, 34% viscose, 2% elasztán
3.14. Vízügyi formaruha hosszú ujjú női blúz
55% pamut, 45% poliészter (puplin)
Szín: fehér

807

808

H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő • 2022. évi 10. szám

4. Közfoglalkoztatotti ruházat
4.1. Bakancs
Munkavédelmi bakancs átszúrás elleni talppal és orrvédővel. 712B-01.
Színe: fekete vagy barna.
4.2. Nadrág
Derekas nadrág foltzsebbel, térd vonalon erősítéssel. Alapszíne királykék, foltzsebek és megerősítések szürke színnel.
4.3. Zubbony
Egyenes vonalú, felső három foltzsebbel, ujján könyökerősítéssel. Alapszíne királykék, foltzsebek és megerősítések
szürke színnel.
4.4. Póló
Normál T-shirt fazonú póló.
Színe: királykék vagy szürke.
4.5. Bélelt kabát
Egyenes vonalú, steppelt béléssel bélelt, elején két foltzsebes kabát. Ujján könyök résznél erősítéssel. Háta bélés
derék vonalon szabályozható. Alapszíne királykék, foltzsebek és megerősítések szürke színnel.
4.6. Sapka
Nyári baseball sapka. Vízügyi logó nélkül.
Színe: szürke.
4.7. Téli sapka
Baseball sapka béléssel és lehajtható fülmelegítővel. Vízügyi logó nélkül. Színe: szürke.
4.8. Gumicsizma
EN ISO 20345.
Színe: kék vagy fekete.
4.9. Esőkabát
Alapanyag: impregnált szövet. A termék vízhatlan funkciója miatt speciális technológiával és ebből adódóan
különleges varrathegesztő gépekkel készül.
Színe: sötétkék vagy fekete.
A póló kivételével a közfoglalkoztatotti ruházatot számjegyekből álló egyedi azonosítóval kell ellátni.”

3. melléklet a 6/2022. (III. 3.) BM utasításhoz
A 10/2013. (IV. 11.) BM utasítás 4. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

Ssz.

3.

(A

B

C

D

Név

Rövidített név

Székhely

Embléma)

Észak-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság

ÉDUVIZIG

Győr
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Az országos kórház-főigazgató 1/2022. (III. 3.) OKFŐ utasítása
a személyes közreműködő engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a személyes közreműködőt megillető
díjazásról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló
2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 23. § (3) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva
a következő utasítást adom ki:
1. §		
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.)
Korm. rendelet 23. § (3) bekezdése szerinti,
a)
személyes közreműködő engedélyezésének eljárására vonatkozó szabályokat, valamint
b)
személyes közreműködő díjazására vonatkozó szabályokat
az 1. mellékletben foglaltak szerint határozom meg.
2. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 2/2021. OKFŐ utasítás 1. melléklet 11. alcíme.
		

Jenei Zoltán s. k.,

		

országos kórház-főigazgató

1. melléklet az 1/2022. (III. 3.) OKFŐ utasításhoz
Személyes közreműködő engedélyezéséről, valamint
a személyes közreműködőt megillető díjazásról szóló szabályzat
1. A szabályzat célja és hatálya
1.1. Jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy meghatározza az egészségügyi szolgálati jogviszonyról
szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 23. §
(3) bekezdése szerinti személyes közreműködő igénybevételének engedélyezésére irányuló eljárásrendet, valamint
a személyes közreműködőt megillető díjazásra vonatkozó szabályokat.
1.2. A Szabályzat személyi hatálya az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban:
Eszjtv.) hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatóra terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések
2.1. A Szabályzat értelmezése során különösen az Eszjtv., az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény;
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény; az egészségügyi
szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.
(VII. 15.) Korm. rendelet; valamint az R. fogalmai irányadók.
2.2. A Szabályzat alkalmazásában
a)
személyes közreműködő: az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint
a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés n) pontjában
meghatározott személy vagy szervezet;
b)
illetmény:
ba)
az Eszjtv. 8. § (3) bekezdése szerinti személy esetén az Eszjtv. 1. melléklete alapján meghatározott
fizetési fokozat szerinti illetmény,
bb)
az egészségügyi szakdolgozók esetén az ágazati előmeneteli szabályok szerinti fizetési fokozatnak
megfelelő illetmény.
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3. Személyes közreműködő igénybevételének engedélyezése
3.1. Az országos kórház-főigazgató engedélye nélkül nem végezhető személyes közreműködői jogviszony keretében
tevékenység.
3.2. Az országos kórház-főigazgató a személyes közreműködői kérelmet a személyes közreműködői feladatot ellátó
személy tekintetében vizsgálja, az engedélyt a feladatot ellátó személyére vonatkozóan adja ki. A szerződésben
rögzített feladat ellátásában harmadik személy közreműködése csak abban az esetben lehetséges, ha az Országos
Kórházi Főigazgatóság a helyettesítő feladatot ellátó személyre vonatkozóan külön kérelem alapján engedélyt adott.
3.3. Az országos kórház-főigazgató a Szabályzat szerinti engedélyezési hatáskört az alap- és szakellátásért felelős
főigazgató-helyettes útján gyakorolja.

4. Engedélyezés iránti kérelem benyújtása
4.1. A személyes közreműködő igénybevétele iránti kérelmet az egészségügyi szolgáltató vezetője az erre a célra
rendelkezésre álló elektronikus felületen keresztül nyújtja be az országos kórház-főigazgató részére. Az irányító
intézmény saját maga és az irányított intézményei tekintetében nyújthat be kérelmet. Irányítói feladatokat el nem
látó egészségügyi szolgáltató kizárólag saját intézménye tekintetében kezdeményezhet eljárást.
4.2. Egy kérelemben a személyes közreműködő részéről csak egy feladatot ellátó személy jelölhető meg, azonban ezen
személy összes feladata a kérelemben felsorolandó. Amennyiben a személyes közreműködő szerződésében több
feladatot ellátó személy szerepel, minden egyes feladatot ellátó személyre vonatkozóan külön kérelmet kell
benyújtani.

5. A kérelem tartalma
5.1. A személyes közreműködő igénybevétele iránti kérelem különösen az alábbiakat tartalmazza:
5.1.1. Részletes adatlap (az elektronikus rendszerben kitöltve), amelyen a döntést segítő legfontosabb információkat
kell feltüntetni:
a)
a kérelmező egészségügyi szolgáltató neve (a kérelmet benyújtó intézmény, amely maga vagy irányított
intézménye nevében jár el),
b)
a feltöltő kapcsolattartó neve, elérhetősége (telefonszám, e-mail-cím),
c)
a szerződő egészségügyi szolgáltató neve (amely intézmény a személyes közreműködést igénybe veszi),
d)
a személyesen közreműködő egészségügyi szolgáltató neve, a személyes közreműködő nevében feladatot
ellátó személy neve és működési nyilvántartási száma,
e)
a feladatot ellátó munkaköre a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján,
f)
a személyes közreműködéssel érintett szakma kódja és ellátási formája az egészségügyi szolgáltatók
és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004.
(XI. 17.) EüM rendelet 2. számú melléklete szerint,
g)
a személyes közreműködőként igényelt heti óraszám, illetve járóbeteg ellátás esetén az adott szakma
szerződött heti ellátási óraszáma a Nemzeti Népegészségügyi Központ nyilvántartásával összhangban,
h)
a személyes közreműködés iránti engedély kérelem részletes indoka (amely azt támasztja alá, hogy miért
nem egészségügyi szolgálati jogviszonyban történik a feladat ellátása),
i)
a szerződés aláírásának dátuma és a szerződés utolsó módosításának dátuma (ha releváns),
j)
a feladatot ellátó egészségügyi szolgálati jogviszonya fennáll-e, amennyiben igen: a főfoglalkoztató neve,
az egészségügyi szolgálati jogviszony heti óraszáma.
5.1.2. A kérelemhez a 2–2/E. melléklet szerint mellékelni kell:
a)
1. sz. nyilatkozat az egészségügyi szolgálati jogviszonyról (kötelező),
b)
2. sz. nyilatkozat a besorolási bérről (kötelező),
c)
3. sz. nyilatkozat a főfoglalkoztató intézmény részéről (egészségügyi szolgálati jogviszony esetén kötelező),
d)
4. sz. nyilatkozat a főfoglalkoztató szerinti megyei irányító intézmény részéről (egészségügyi szolgálati
jogviszony esetén kötelező),
e)
5. sz. nyilatkozat az önkormányzati fenntartású intézményekre vonatkozóan (ha releváns),
f)
mindkét szerződő fél részéről aláírt személyes közreműködői szerződés vagy szerződésmódosítás (kötelező)
és elválaszthatatlan részét képező mellékletei (ha releváns), valamint az alapszerződés és annak korábbi
módosításai (ha releváns),
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g)
h)
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további jogviszony létrehozására vonatkozó engedély a kérelmezett személyes közreműködői jogviszonyára
vonatkozóan (egészségügyi szolgálati jogviszony esetén kötelező),
egyéb, a kérelem elbírálása szempontjából fontos dokumentum (ha releváns).

6. A kérelem elbírálása
6.1. Az országos kórház-főigazgató a kérelmet annak hiánytalan beérkezéstől számított 30 napon belül bírálja el,
és a döntést elektronikus úton letölthető formában küldi meg az egészségügyi szolgáltató részére. A 30 napos
ügyintézési határidő kezdő napja az a nap, amelyen a kérelem elbírálásához szükséges összes adat és dokumentum
rendelkezésre áll, és további hiánypótlásra nincs szükség.
6.2. A hiánypótlásra történő felszólítást az OKFŐ a benyújtástól számított 15 napon belül megküldi az egészségügyi
szolgáltató részére. Az intézményi hiánypótlásra rendelkezésre álló idő 15 nap. Egy kérelem ügyintézése során
legfeljebb kétszer kerülhet sor hiánypótlásra. Ha a második hiánypótlás hiányos vagy azt a kérelmező határidőben
nem teljesíti, az ügy érdemi döntés nélkül lezárásra kerül.

7. Nem engedélyezhető tevékenységek
7.1. Nem engedélyezhető személyes közreműködő igénybevétele különösen, ha
a)
az egészségügyi szolgáltató saját munkavállalójával kötne személyes közreműködésre megállapodást, kivéve,
ha az orvostudományi kutatásra vagy klinikai vizsgálatra irányul;
b)
a személyes közreműködő nevében feladatot ellátó személy működési nyilvántartása nem érvényes;
c)
a személyes közreműködő természetes személy, így szabadfoglalkozásúnak minősül; vagy az egyéni
vállalkozó személyes közreműködő tevékenységei között az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában
szabadfoglalkozású egészségügyi tevékenység szerepel [az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló
2020. évi C. törvény és az R. nem említi a szabadfoglalkozású jogviszonyban történő foglalkoztatás
lehetőségét];
d)
a személyes közreműködő nevében feladatot ellátó személy valamely intézményben egészségügyi szolgálati
jogviszonyban áll, és a személyes közreműködőkénti további jogviszonyra vonatkozó engedély kérelme
elutasításra került;
e)
a személyes közreműködő által valamennyi jogviszonya alapján végezhető egészségügyi tevékenység
együttes időtartama meghaladja a törvényben írt maximumot.
7.2. A személyes közreműködés keretében foglalkoztatott személy abban az intézményben, amelyben a személyes
közreműködői jogviszonya fennáll, vezetői vagy magasabb vezetői megbízást nem láthat el, szervezeti egységet
nem vezethet, osztályvezető főorvosi tevékenység, részlegvezetői tevékenység sem engedélyezhető.
7.3. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy nem vállalhat személyes közreműködői feladatot
az őt foglalkoztató egészségügyi szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló közreműködő feladatellátójaként,
ha a munkavégzés az őt foglalkoztató egészségügyi szolgáltató által kiszervezett vagy kihelyezett feladatellátásra
irányul.

8. A személyes közreműködő díjazása
8.1. Az országos kórház-főigazgató által engedélyezett személyes közreműködő bruttó közreműködői óradíja nem
haladhatja meg azt a bruttó óradíj összeget, amelyre a személyes közreműködő egészségügyi szolgálati
jogviszonyban történő foglalkoztatása esetén a 2021. december 31-én hatályos illetmény-, illetve bértábla alapján
fizetési fokozatának megfelelően jogosult lenne.
8.2. A 8.1. pont szerinti díjazás irányadó az ügyeleti, készenléti feladatokra szóló személyes közreműködői szerződés
esetén is, azzal, hogy az így megállapított ügyeleti díjazáson felül figyelembe vehető az OKFŐ által 2021. december
31. napjáig egyedileg jóváhagyott, ügyeletre vonatkozó díjazás százalékos eltérése, ha az az egészségügyi szolgálati
jogviszony fennállása esetén is megállapításra került volna. A személyes közreműködő ügyeleti, készenléti díjazása
ezen szabály alkalmazásával sem lehet azonban magasabb, mint az egészségügyi szolgálati jogviszonyban a jelen
Szabályzat hatálybalépésekor hatályos ügyeleti szabályok szerint számított óradíj.
8.3. A teljesítményarányos (pl. műtéti beavatkozásonként, súlyszám- vagy német pontértékhez igazodó teljesítmény
függvényében történő) díjazással kötendő személyes közreműködői szerződés esetén a személyes közreműködői
óradíj számításának alapja a feladatot ellátó tevékenysége során várható 12 havi teljesítmény (műtétszám, súlyszám,
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német pont stb.) egy havi átlagára számított óradíj. A személyes közreműködő számára fizetendő díj fentiek szerint
számított, egy órára vetített bruttó összege sem lehet magasabb a 8.1. pontban meghatározott bruttó óradíjnál.
8.4. A 8.1. pontban meghatározott feltételről a személyes közreműködői szerződésben rendelkezni kell.
8.5. A jelen Szabályzat alapján meghatározott díjmérték egy felső érték, a feladatellátás jellegétől, körülményeitől
függően alacsonyabb mértékű díjazás is megállapítható.
8.6. A jelen Szabályzat szerint meghatározott díjazást azon személyes közreműködői szerződések esetén szükséges
alkalmazni, amelyek
a)
benyújtására legkorábban 2022. január 1-jén került sor (új kérelmek);
b)
benyújtása 2021. évben történt, de jóváhagyására 2021. december 31-ig nem került sor (folyamatban lévő
vagy döntés nélkül lezárt kérelmek).

9. A személyes közreműködő igénybevételére vonatkozó engedély hatálya
9.1. A személyes közreműködő igénybevételére vonatkozó engedélyt az országos kórház-főigazgató legfeljebb
a kérelem benyújtásától számított 12. hónap utolsó napjáig adja meg.
9.2. A személyes közreműködői szerződés hatálybalépésének napja az a nap, amelyen az országos kórház-főigazgató
a személyes közreműködő igénybevételére vonatkozó kérelemre vonatkozó jóváhagyását a 6.1. pont szerint
a kérelmezőnek megküldi. A személyes közreműködői szerződés hatálya legfeljebb addig tart, ameddig az országos
kórház-főigazgató a személyes közreműködő igénybevételére engedélyt adott. Az országos kórház-főigazgató
engedélyének ezen pontja a személyes közreműködővel kötendő szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
9.3. Az Eszjtv. hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatók által 2021. évben benyújtott és az Országos Kórházi
Főigazgatóság által 2021. december 31-ig jóváhagyott személyes közreműködői szerződések hatálya további
intézkedés nélkül 2022. június 30-ig meghosszabbodik, azzal, hogy
a)
ezen szerződésekben foglalt díjazás a meghosszabbított hatályossági időszak alatt nem emelhető, ilyen
módosításra irányulóan kérelem nem nyújtható be;
b)
ezen szerződésekben foglalt feladatellátás óraszámának növelése a szerződésben szereplő közreműködői
díjfeltételekkel nem kezdeményezhető.

Az 1. melléklet 5.1.2. pontjában megjelölt nyilatkozatminták

ELLENŐRZŐ LISTA
a személyes közreműködői szerződés engedély-kérelmekhez csatolandó nyilatkozatokról
A személyes közreműködő nevében

Kérelemhez benyújtandó

feladatot ellátó személy

4. sz. nyilatkozat
Rendelkezik

Eü. szolgálati jogviszony

1. sz. nyilatkozat

2. sz. nyilatkozat

3. sz. nyilatkozat

a főfoglakoztató szerint

eü. szolgálati

szerinti főfoglalkoztató

a kérelmező intézmény/

a szerződő intézmény

a főfoglalkoztató intézmény

illetékes irányító megyei

jogviszonnyal

intézménye

személy részéről kitöltendő

részéről kitöltendő

részéről kitöltendő

intézmény/országos intézet
részéről kitöltendő

nem

nem releváns

5. sz. nyilatkozat
csak önkormányzati fenntartású
eü. szolgáltató kérelme esetén
csatolandó,
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2. melléklet az 1/2022. (III. 3.) OKFŐ utasításhoz

az illetékes irányító megyei
intézmény részéről kitöltendő

igen

igen

nem

nem

igen,
ha releváns

igen

igen

igen

igen

igen,
ha releváns

önkormányzati
fenntartású
eü. szolgáltató
igen

városi intézmény/
országos
társgyógyintézet
irányító megyei
intézmény/országos
intézet
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2/A. melléklet

1. sz. nyilatkozat a szolgálati jogviszonyról
Alulírott, ……………………………………………………………………………………………………………… (név)
a(z) ……………………………………………………………………………………………………. (intézmény neve)
mint a személyes közreműködővel szerződő intézmény vezetője nyilatkozom arról, hogy a személyes
közreműködőként szerződő fél nevében feladatot ellátó alábbi személy nem áll az intézménynél Eszjtv. szerinti
szolgálati jogviszonyban:
Személyes közreműködő neve

Működési nyilvántartási száma

Nyilatkozatomat az Országos Kórházi Főigazgatóság személyes közreműködői szerződések engedélyezési
eljárásához adtam ki.
…………………………, 20…… év ……………… hónap …… nap
		
		
		

…………………………………….
név, beosztás
intézmény neve, hivatalos bélyegző

________________________________________________________________________________________________

NYILATKOZAT* (személyes közreműködő nevében feladatot ellátó személy)
Alulírott, ………………………………………………………… (név) ……………………… (működési nyilvántartási
szám) ezúton nyilatkozom arról, hogy nem állok egyetlen Eszjtv. hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatóval
sem Eszjtv. szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonyban.

…………………………, 20…… év ……………… hónap …… nap
		
		

…………………………………….
név, orvosi pecsét

* Ez a nyilatkozat abban az esetben töltendő ki, ha a személyes közreműködőnek nincs Eszjtv. alá tartozó egészségügyi szolgáltatónál jogviszonya.
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2/B. melléklet

2. sz. nyilatkozat a besorolási bérről
Alulírott, …………………………………………………………………………… (képviseletre jogosult vezető neve)
a(z) ……………………………………………………………………………………………………. (intézmény neve)
mint a személyes közreműködőt igénybe venni kívánó egészségügyi szolgáltató vezetője, ezúton nyilatkozom arról,
hogy jelen nyilatkozatban nevesített orvos/szakdolgozó személyes közreműködő bruttó közreműködői díja nem
haladja meg azt a bruttó összeget, amelyre a személyes közreműködő egészségügyi szolgálati jogviszonyban
történő foglalkoztatása esetén a 2021. december 31-én hatályos illetmény-, illetve bértábla alapján fizetési
fokozatának megfelelően jogosult lenne.
Személyes közreműködő
neve

működési nyilvántartási száma

Munkaidőben vagy műszakbeosztás szerinti munkarendben történő feladatellátás esetén:
Eszjtv. szerinti besorolási óradíj*:		
…………………… Ft
Személyes közreműködői óradíj:		
…………………… Ft
Ügyeleti/készenléti feladatellátás során történő feladatellátás esetén:
Eszjtv. szerinti besorolási óradíj*:		
…………………… Ft
Személyes közreműködői óradíj:		
…………………… Ft
Nyilatkozatomat az Országos Kórházi Főigazgatóság személyes közreműködői szerződések engedélyezési
eljárásához adtam ki.

…………………………, 20…… év ……………… hónap …… nap
		
		
		

…………………………………….
név, beosztás
intézmény neve, hivatalos bélyegző

* A besorolási óradíjak számításánál a jelen Szabályzat 8. alcímében foglaltakat kell figyelembe venni.
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2/C. melléklet

3. sz. nyilatkozat a főfoglalkoztató intézmény részéről
Alulírott, …………………………………………………………………………… (képviseletre jogosult vezető neve)
a(z) …………………………………………………………………………………… (főfoglalkoztató intézmény neve)
mint az alábbi, személyes közreműködő nevében feladatot ellátó személy főfoglalkozása szerinti intézmény vezetője
nyilatkozom arról, hogy a lenti táblázatban nevesített foglalkoztatott alábbi intézményben személyes közreműködői
jogviszonyban történő foglalkoztatása, Intézményünk egészségügyi ellátását nem veszélyezteti.
Személyes
Foglalkoztatott adatai

közreműködői
jogviszonyra vonatkozó adatok

Neve

Működési nyilvántartási
száma

Eszjtv.-s

Személyes közreműködőt

jogviszony heti

igénybe vevő egészségügyi

óraszáma

szolgáltató megnevezése

Szakmakód

Heti óraszám

Nyilatkozatomat az Országos Kórházi Főigazgatóság személyes közreműködői szerződések engedélyezési
eljárásához adtam ki.

…………………………, 20…… év ……………… hónap …… nap
		
		
		

…………………………………….
név, beosztás
intézmény neve, hivatalos bélyegző
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2/D. melléklet

4. sz. nyilatkozat a főfoglalkoztató szerinti irányító intézmény részéről
Alulírott, …………………………………………………………………………… (képviseletre jogosult vezető neve)
a(z) …………………………………………………………………………………………… (irányító intézmény neve)
mint irányító intézmény* vezetője, ezúton nyilatkozom arról, hogy a szakmai irányításom alá tartozó
……………………………………. egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló alábbi
foglalkoztatott más intézményben személyes közreműködői jogviszonyban történő foglalkoztatása az alábbi
táblázatban meghatározott mértékig a megyei/fővárosi/országos** ellátási érdeket nem veszélyezteti, és
az Országos Kórházi Főigazgatósághoz a szerződés engedélyezésre benyújtható.
Foglalkoztatott adatai
Neve

Személyes közreműködői jogviszonyra vonatkozó adatok

Működési nyilvántartási

Személyes közreműködőt igénybe vevő

száma

egészségügyi szolgáltató megnevezése

Szakmakód

Heti óraszám

Nyilatkozatomat az Országos Kórházi Főigazgatóság személyes közreműködői szerződések engedélyezési
eljárásához adtam ki.

…………………………, 20…… év ……………… hónap …… nap
		
		
		

…………………………………….
név, beosztás
intézmény neve, hivatalos bélyegző

* Irányító intézmény alatt a megyei/fővárosi irányító intézmények, valamint az országos gyógyintézetek értendők.
** A megfelelő aláhúzandó!
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2/E. melléklet

5. sz. nyilatkozat az önkormányzati fenntartású intézményekre vonatkozóan
Alulírott, …………………………………………………………………………… (képviseletre jogosult vezető neve)
a(z) …………………………………………………………………………………………… (irányító intézmény neve)
mint irányító intézmény* vezetője nyilatkozom arról, hogy az alábbiakban nevesített személy(ek)
a(z) ………………………………………………………… önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatónál
személyes közreműködői jogviszonyban történő foglalkoztatása a megyei egészségügyi ellátást nem veszélyezteti.
Személyes közreműködő nevében feladatot ellátó személy
adatai
Neve**

Működési nyilvántartási
száma

Személyes közreműködői jogviszonyra vonatkozó adatok
Szakmakód

Heti óraszám

Nyilatkozatomat az Országos Kórházi Főigazgatóság személyes közreműködői szerződések engedélyezési
eljárásához adtam ki.

…………………………, 20…… év ……………… hónap …… nap
		
		
		

…………………………………….
név, beosztás
intézmény neve, hivatalos bélyegző

* Az irányító intézmény megnevezés alatt a személyes közreműködői jogviszonyt kérelmező, önkormányzati fenntartásban álló, Eszjtv. hatálya alá
tartozó egészségügyi szolgáltató szakmai irányítását ellátó irányító intézmény értendő.
** A személyes közreműködésben feladatot ellátó neve mellett szervezet esetén a szervezet nevét is meg kell jeleníteni.
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2/F. melléklet

SZEMÉLYES KÖZREMŰKÖDŐI SZERZŐDÉS (minta)
– egyénileg módosítható, azzal, hogy az aláhúzott feltételek a szerződés kötelező elemeit képezik, –
mely létrejött egyrészről a(z)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Székhelye:
Adószáma:
Törzskönyvi nyilvántartási száma:
Képviselője:
mint a személyes közreműködési igénybe vevő egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: Megbízó),
másrészről a(z)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(a cég rövidített elnevezése: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Székhelye:
Levelezési címe:
Képviselője:
Cégjegyzék száma:
Statisztikai számjele:
Adószáma:
Szakmai Felelősségbiztosítás:
Kötvényszám:
Bankszámlavezető pénzintézet neve:
Bankszámlaszáma:
mint személyes közreműködő (a továbbiakban: Személyes Közreműködő)
a továbbiakban együttesen: „Felek” között az alábbi feltételekkel:
Személyes Közreműködő jelen szerződésben vállalt feladatait ellátja:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Működési nyilvántartási száma:
Diploma megszerzésének helye, ideje:
Szakvizsga megszerzésének helye, ideje, száma:
Lakcíme:
Elektronikus elérhetősége:
Telefonszáma:
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1. A személyes közreműködés tárgya
1.1 A Megbízó a Személyes Közreműködőt az alábbi feladat elvégzésével bízza meg, mely tevékenységre Megbízó
működési engedéllyel rendelkezik:
A) Szakmai tevékenység helye:
A közreműködéssel érintett szervezeti egység megnevezése:
Szervezeti egység azonosítója:
Szakma kódja, neve:
Ellátási forma kódja, megnevezése:
Időtartama / amennyiben a megbízott a szakmán belül csak bizonyos tevékenységeket végez, annak megjelölése
(pl. ügyelet):
B) Szakmai tevékenység helye:
A közreműködéssel érintett szervezeti egység megnevezése:
Szervezeti egység azonosítója:
Szakma kódja, neve:
Ellátási forma kódja, megnevezése:
Időtartama / amennyiben a megbízott a szakmán belül csak bizonyos tevékenységeket végez, annak megjelölése
(pl. ügyelet):
(szükség szerint tovább bővíthető)
1.2 Az ellátandó egészségügyi tevékenység beosztása során Felek figyelemmel vannak az egészségügyi tevékenység
végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 5. § (5) bekezdésében foglaltakra, miszerint Személyes
Közreműködő részéről a fent nevezett feladatot ellátó személy esetében 6 havi átlagban az egészségügyi
tevékenység időtartama maximum heti 60 óra, az egy naptári napra eső tevékenysége maximum 12 óra lehet, amely
szabály betartása Személyes Közreműködőt terheli. A Személyes Közreműködő vállalja, hogy a jelen pont
szerinti időtartamot a jogszabályok változása esetén is betartja.

2. A személyes közreműködői díj
2.1 Az országos kórház-főigazgató által engedélyezett személyes közreműködő bruttó közreműködői óradíja nem
haladhatja meg azt a bruttó óradíj összeget, amelyre a személyes közreműködő egészségügyi szolgálati
jogviszonyban történő foglalkoztatása esetén a 2021. december 31-én hatályos illetmény-, illetve bértábla alapján
fizetési fokozatának megfelelően jogosult lenne; ideérve az ügyeleti, készenléti feladatokért járó díjazást is.
2.2 A szolgáltatás szerződésszerű nyújtásának fejében Megbízó a Személyes Közreműködőnek teljesítés igazolás után
az alábbi díjazást fizeti:
– Munkaidőben vagy műszakbeosztás szerinti munkarendben történő feladatellátás esetén
bruttó ………………… Ft/óra
– Ügyeleti feladatok ellátásáért bruttó ………………… Ft/óra
– Készenléti feladatok ellátásáért bruttó ………………… Ft/óra
– Készenlét alatti behívás esetén minden megkezdett órára bruttó ügyeleti óradíj
számolható el.
2.3 Fentiekben megállapított díjon felül egyéb jogcímen Személyes Közreműködő jelen szerződés keretében
semmilyen további díj- vagy költségtérítésre nem jogosult.
2.4 A feladat elvégzését a közreműködéssel érintett szervezeti egység (osztály)vezető főorvosának igazolása alapján, az
Orvos Igazgató teljesítésigazolásként írja alá.
2.5 Ha a teljesítéssel kapcsolatban nem merül fel probléma, a Személyes Közreműködő a Megbízó felé jogosult számlát
kibocsátani a jelen szerződés szerinti esedékes összegről, amelyet a Megbízó a számla beérkezésétől számított
…… napon belül banki átutalás útján teljesít Személyes Közreműködő számlájára.
2.6 Felek megállapodnak, hogy akadályoztatás és tevékenység szünetelése esetén Személyes Közreműködőnek díjazás
nem jár.
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3. A Felek jogai és kötelezettségei
3.1 Felek kijelentik, hogy a személyes közreműködő alatt az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános
feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés
n) pontjában meghatározottakat értik. Személyes közreműködő kizárólag a személyi feltételeket köteles biztosítani,
a feladat ellátásához szükséges valamennyi tárgyi feltételt kizárólag a Megbízó mint a személyes közreműködőt
igénybe vevő szolgáltató biztosítja, melyre Felek jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállalnak.
3.2 A Személyes Közreműködő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatásokat
folyamatosan, a jogszabályokban és az egészségügyi szakmai szabályokban előírt magas szakmai színvonalon
nyújtja. Tevékenysége közben köteles figyelembe venni a Megbízó tevékenységét meghatározó belső
szabályzatokat, működési rendjét, valamint a Megbízónál fennálló mindenkor érvényes tanúsítási okirat szerinti
minőségirányítási rendszer előírásait, standardjait, protokolljait.
3.3 A Személyes Közreműködő kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízó elvárásainak és a vonatkozó jogszabályi
előírásoknak megfelelően vezeti az egészségügyi dokumentációt, valamint a személyes közreműködés keretében
végzett egészségügyi tevékenységével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségét, feladatát az Elektronikus
Egészségügyi Szolgáltatási Térhez (EESZT) csatlakozva folyamatosan teljesíti.
3.4 Személyes Közreműködő köteles betartani és betartatni a munkavédelmi, foglalkozás egészségügyi, tűzrendészeti,
katasztrófavédelmi előírásokat, munkajogi szabályokat, valamint az ide vonatkozó jogszabályok egyéb
rendelkezéseit is. A személyes közreműködésben feladatot végző személyt ért munkabalesettel, foglalkozási
megbetegedéssel kapcsolatban Megbízó felelőssége csak a neki kifejezetten felróható vétkesség mértékig terjed ki.
3.5 Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Személyes Közreműködő a feladat előre egyeztetett időpontban
történő ellátásában bármely oknál fogva akadályoztatva van, köteles Megbízó képviselőjét haladéktalanul
tájékoztatni.
3.6 Jelen szerződésben rögzített feladatok ellátásában harmadik személy alkalmi vagy nem alkalmi közreműködése
csak abban az esetben lehetséges, ha az Országos Kórházi Főigazgatóság a helyettesítő feladatot ellátó személyre
vonatkozóan külön szerződés és kérelem alapján engedélyt adott.
3.7 Személyes Közreműködő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben személyes közreműködői bejelentés köteles
adataiban bármilyen változás történik, azt 8 napon belül bejelenti az illetékes egészségügyi államigazgatási
szerveknek.

4. Titoktartási kötelezettség
4.1 Személyes Közreműködő köteles betartani az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről
és védelméről szóló törvény rendelkezéseit, továbbá Megbízó Adatvédelmi Szabályzatát.
4.2 A Személyes Közreműködő a jelen szerződés teljesítése során tudomására jutott, a Megbízóra vagy munkavállalóira,
partnereire vonatkozó adatokat, információkat, valamint az e szerződés teljesítésével kapcsolatosan egyéb
ismeretanyagot arra illetéktelen személynek nem adhatja át, illetve illetéktelen személy részére nem teheti
hozzáférhetővé.
4.3 A Személyes Közreműködő a megbízás teljesítésével összefüggésben tudomásra jutott egészségügyi adatok
kezelésével kapcsolatban az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény és az egészségügyi és a hozzájuk
kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseinek
megfelelően köteles eljárni, illetve köteles betartani a tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályokat.

5. Kártérítési felelősség
5.1 Személyes Közreműködő köteles a tevékenységéhez saját szakmai felelősségbiztosítást kötni, a tevékenység
végzése alatt a biztosítóval szerződését fenntartani.
5.2 Személyes Közreműködő felelős az e szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért, az okozott károk
megtérítéséért. Személyes Közreműködő a szolgáltatás teljesítése során teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik
Megbízóval és az ellátott beteggel, illetve harmadik személlyel szemben mindazon károk tekintetében, melyek neki
felróhatóan keletkeztek.
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5.3 Személyes Közreműködő köteles részt venni és együttműködni az egészségbiztosítási szerv által végzett
ellenőrzések során. Személyes Közreműködő köteles viselni a felelősséget, és mentesíteni Megbízót
a következmények alól, amennyiben Személyes Közreműködőnek felróható okból kerül sor bírság kirovására vagy
egyéb hátrányos jogkövetkezmény alkalmazására Megbízóval szemben.
5.4 Személyes Közreműködő kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés tárgya szerinti tevékenységével
összefüggésben indult peres és peren kívüli eljárásban Megbízó rendelkezései szerint, Megbízóval együttműködik.

6. A szerződés időtartama, megszűnése
6.1 Jelen személyes közreműködői szerződés az alábbiak szerint jön létre:
6.1.1 Jelen személyes közreműködői szerződés hatálybalépésének kezdő napja az a nap, amelyen az Országos
Kórházi Főigazgatóság a személyes közreműködő igénybevételére vonatkozó kérelmet jóváhagyja.
6.1.2 Jelen személyes közreműködői szerződés hatálya legfeljebb addig tart, amely napig az Országos Kórházi
Főigazgatóság a személyes közreműködő igénybevételére vonatkozó kérelemre engedélyt adott.
6.2 A Személyes Közreműködő a jelen szerződés szerinti tevékenységét az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
108/A. §-a, valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési
engedélyezési eljárásáról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 12/A. §-ában foglaltak szerint köteles bejelenteni
az illetékes egészségügyi államigazgatási szerv (NNK) részére.
6.3 A szerződést bármelyik fél írásban, indokolás nélkül 30 napos felmondási idő figyelembevételével rendes
felmondással felmondhatja. A felmondást a másik féllel írásban kell közölni. Személyes Közreműködő a felmondási
idő alatt is köteles a szerződés szerinti feladatait maradéktalanul ellátni a betegellátás zavartalan biztosítása,
biztonsága érdekében.
6.4 Rendkívüli felmondásnak van helye abban az esetben, ha bármelyik szerződő fél a jelen szerződésből származó
kötelezettségeit szándékosan vagy súlyosan megszegi. A rendkívüli felmondás jogát bármelyik fél gyakorolhatja
a felmondási indok fennállása esetén. A fél a rendkívüli felmondását köteles megindokolni. A rendkívüli felmondás
esetén a jelen szerződés a rendkívüli felmondás másik féllel történt közlése napján szűnik meg.
6.5 Szerződő felek a szerződést közös megegyezéssel is megszüntethetik.
6.6 A személyes közreműködői szerződés megszűnése napjával a felek kötelesek egymással elszámolni. A szerződés
megszűnésekor a Személyes Közreműködő részére átadott tárgyi és egyéb eszközöket vissza kell szolgáltatnia.

7. Záró rendelkezések
7.1 A szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (Eütev. tv.), a működési
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15) Korm. rendelet, illetőleg az egészségügyi szolgálati jogviszonyról
szóló 2020. évi C. törvény (Eszjtv.) rendelkezései az irányadók.
7.2 Jelen szerződésből eredő vitákat Felek elsősorban békés úton rendezik, amennyiben az nem vezet eredményre,
úgy a viták eldöntésére a Megbízó székhelye szerinti Bíróság illetékességét kötik ki.
7.3 Személyes Közreműködő kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés
1. pontja szerinti az általa képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül.
7.4 Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés aláírásával minden közöttük korábban létrejött jogviszonyt megszüntetnek,
amelyekből származóan egymással szemben követelésük nincs.
7.5 Jelen szerződés …… db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződésből aláírás után
a Megbízót ……, valamint a Személyes Közreműködőt …… eredeti példány illeti meg.
A szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg írták
alá.
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Felek rögzítik, hogy jelen személyes közreműködői szerződés hatálybalépésének feltétele az egészségügyi szolgálati
jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 23. § (3) bekezdése
értelmében az országos kórház-főigazgató engedélye.
Hely, dátum

…………………………………
Személyes Közreműködő

…………………………………
Intézményvezető

Pénzügyi ellenjegyző:
		
		

…………………………………
gazdasági igazgató

HATÁLYBALÉPÉS:
A személyes közreműködő igénybevételére vonatkozó kérelem Országos Kórházi Főigazgatóság általi
jóváhagyásának dátuma/száma: …………………………………… / …………………………………………
Az engedély hatályossága: ……………………………………………-ig.
bejegyző aláírása: ………………………………………….

TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK FELTÉTELE:
Egészségügyi államigazgatási szerv értesítésének dátuma/száma a Személyes Közreműködő hatósági
nyilvántartásba vételéről: …………………………………… / …………………………………………
bejegyző aláírása: ………………………………………….
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Az országos kórház-főigazgató 2/2022. (III. 3.) OKFŐ utasítása
az egyes munkáltatói jogok gyakorlásának átruházásáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
155. § (16) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva a következő utasítást adom ki:
1. §		
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. §-ában meghatározott intézmények tekintetében
a munkáltatói jogok gyakorlásának átruházására vonatkozó szabályokat a Mellékletben foglaltak szerint határozom
meg.
2. §		
Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. §		
Hatályát veszti az egyes munkáltatói jogok gyakorlásának átruházásáról szóló 1/2020. (XII. 10.) OKFŐ utasítás.

		

Jenei Zoltán s. k.,

		

országos kórház-főigazgató

Melléklet a 2/2022. (III. 3.) OKFŐ utasításhoz
Szabályzat egyes munkáltatói jogok gyakorlásának átruházásáról
1. A szabályzat célja
1. Jelen szabályzat az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 155. §-ában meghatározott
egyes munkáltatói jogok gyakorlásának átruházására irányadó rendelkezéseket állapítja meg.

2. A szabályzat hatálya
2. Jelen szabályzat hatálya az Eütv.-ben meghatározott állami fenntartású fekvőbeteg-szakellátó egészségügyi
intézményekre, valamint ezek foglalkoztatottjaira terjed ki.

3. Értelmező rendelkezések
3. Megyei intézmény: az Eütv.-ben alkalmazott fogalmi meghatározáson túlmenően a Budapesten működő, a Kormány
rendeletében meghatározott, irányítói jogkört gyakorló egészségügyi intézmények.
4. Városi intézmény: az Eütv.-ben alkalmazott fogalmi meghatározáson túlmenően a Budapesten és Pest megyében
működő, a Kormány rendeletében meghatározott, irányított egészségügyi intézmények.
5. Jelen utasítás alkalmazásában a továbbiakban az Eütv.-ben alkalmazott fogalmi meghatározások az irányadók.

4. A munkáltató jogok gyakorlásának átruházása
6. A megyei intézmény foglalkoztatottjai feletti alapvető munkáltatói jogokat – az orvosigazgató, az ápolási igazgató
és a gazdasági igazgató, valamint a főigazgató általános vagy szakmai helyettesítését ellátó magasabb vezető felett
gyakorolt alapvető munkáltatói jogok kivételével – az érintett megyei intézmény főigazgatója gyakorolja.
7. Az országos gyógyintézet foglalkoztatottjai feletti alapvető munkáltatói jogokat – az orvosigazgató, az ápolási
igazgató és a gazdasági igazgató, valamint a főigazgató általános vagy szakmai helyettesítését ellátó magasabb
vezető felett gyakorolt alapvető munkáltatói jogok kivételével – az érintett országos gyógyintézet főigazgatója
gyakorolja.
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8. A városi intézmény foglalkoztatottjai feletti alapvető munkáltatói jogok gyakorlását – az orvosigazgató, az ápolási
igazgató és a gazdasági igazgató (amennyiben az intézmény gazdasági szervezettel rendelkezik), valamint
a főigazgató általános vagy szakmai helyettesítését ellátó magasabb vezető felett gyakorolt alapvető munkáltatói
jogok kivételével – az irányító megyei intézmény főigazgatója az érintett városi intézmény főigazgatójára
ruházhatja át.
9. Az országos társgyógyintézet foglalkoztatottjai feletti alapvető munkáltatói jogok gyakorlását – az orvosigazgató,
az ápolási igazgató és a gazdasági igazgató (amennyiben az intézmény gazdasági szervezettel rendelkezik),
valamint a főigazgató általános vagy szakmai helyettesítését ellátó magasabb vezető felett gyakorolt alapvető
munkáltatói jogok kivételével – az irányító országos gyógyintézet főigazgatója az érintett társgyógyintézet
főigazgatójára ruházhatja át.

Az országos rendőrfőkapitány 10/2022. (III. 3.) ORFK utasítása
a békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagellátás biztosításáról és a tartalékkészletek
meghatározásáról szóló 48/2018. (XII. 19.) ORFK utasítás módosításáról
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 foglaltak alapján a békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagellátás
biztosításáról és a tartalékkészletek meghatározásáról szóló 48/2018. (XII. 19.) ORFK utasítás módosítására kiadom az alábbi
utasítást:
1. A békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagellátás biztosításáról és a tartalékkészletek meghatározásáról
szóló 48/2018. (XII. 19.) ORFK utasítás a következő 27. ponttal egészül ki:
„27. Kizárólag a gyártó által sárga színben forgalomba hozott vagy a műszaki leírásnak maradéktalanul megfelelő,
az abban meghatározott – az eszköz egyértelmű megkülönböztetését szolgáló sárga színű – biztonsági matricával
és markolatburkolattal ellátott vezetettáramos elektromos sokkoló készüléket lehet kiadni, illetve használatba venni.
A műszaki leírás elkészítéséről és a Rendőrség belső honlapján történő közzétételéről a gazdasági országos
rendőrfőkapitány-helyettes gondoskodik.”
2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. Ez az utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
		

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

		

országos rendőrfőkapitány
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Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

A külgazdasági és külügyminiszter 12/2022. (III. 3.) KKM közleménye
a Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti
pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás jegyzékváltással történő
módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 42/2022. (II. 15.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a,
valamint 1–4. melléklete hatálybalépéséről
A 42/2022. (II. 15.) Korm. rendelettel a Magyar Közlöny 2022. február 15-i, 27. számában kihirdetett, a Magyarország
Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram
kialakításáról szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló megállapodás (a továbbiakban:
Módosítás) harmadik bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a Módosítás hatálybalépéséről:
„A módosító Megállapodás a Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi és az utolsó diplomáciai úton történő
írásos értesítés kézhezvételét követő harmincadik (30.) napon lép hatályba, amellyel a Felek megerősítették,
hogy a jelen Módosítás hatálybalépéséhez szükséges jogi eljárásaikat befejezték.”
A Módosítás hatálybalépéséhez szükséges feltétel teljesülésének napja: 2022. február 16.
A Módosítás hatálybalépésének naptári napja: 2022. március 18.
A fentiekre tekintettel, összhangban a Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság
Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás jegyzékváltással
történő módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 42/2022. (II. 15.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével
megállapítom, hogy a Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti
pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról
szóló megállapodás, valamint az annak kihirdetéséről szóló 42/2022. (II. 15.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a,
1–4. melléklete 2022. március 18-án, azaz kettőezerhuszonkettő március tizennyolcadikán lép hatályba.
		

Szijjártó Péter s. k.,

		

külgazdasági és külügyminiszter
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III.

Közlemények

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye
elveszett, eltulajdonított, 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, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámát teszi közzé:
946996E

841663G

187969G

827637M

004683T
037996S
065434P
087999R
111064T
149164P
164996N
196289AT
228637N
253559C

005916BT
039029S
066058N
088924T
115094M
149432R
165262J
198818I
229479L
255389I

006651R
040614K
077910J
091700BT
120547BT
149545AT
166976S
199184S
232041BT
259256H

007853M
045149P
081481T
092924BT
131209R
151827T
177636S
206211L
232910P
261221AT

008242M
046739P
083043T
099375BT
131216J
153288R
189890J
209243AT
237127E
264110S

029700BT
054058I
085207N
110592B
146686M
157170BT
191900AT
224136M
244486BT
273539BT

281870M
303733T
345197L
359745P
390484K
412283I
441402H
469769AT
495580BT
516109T

285234BT
307354E
347334D
360684G
391793P
420441BT
450216H
474146BT
496602L
516785R

292950AT
325141T
352161H
361602P
396640BT
427463T
455036AT
476109BT
505851AT
529226T

296596R
333408BT
353370L
363503BT
398087S
431447R
459556R
478387S
506772K
533192BT

298256D
335239J
357368BT
373890N
402321BT
431528AT
459776N
484453AT
511256S
534890M

300907H
338238E
358406F
384247BT
409043K
432030P
466753A
494326T
513102BT
535380J

542840K
568150F
579280R
623886I
642950S
670753R
705414H
725013H
750748T
770533R

543610T
568249M
582803N
625928L
648049N
679522T
708766BT
729132N
754860T
771923S

548417J
569405P
601530N
628963I
653859AT
683736T
710648AT
731512H
760222AT
783276N

554065R
574391BT
613179L
639714P
664743M
686231T
710815F
735893L
761695S
784086S

561362J
577674AT
613833P
640498BT
665338BT
688331S
715946S
744916N
762615L
786907B

562174A
578303L
622483P
641969P
669605G
702205BT
720684F
747805AT
767308S
796243BT

802828G
838897G
867528AT
899567F
915265T
941063T
981882K
005853BT

806944H
847991S
867896L
901039P
919921B
941282P
989776S
010147P

808758I
849813AT
868682AT
905184S
926978AT
951704T
992871L
012405R

815621S
851327S
874110AT
907502K
930846R
962433T
998724S
013338BT

825353R
854109K
890160N
913294P
934208R
964484S
000773S
013936S

836495S
864278P
897380B
913987F
936407AT
970173N
004363F
014771R

828

H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő • 2022. évi 10. szám

022610T
035520AT

023541T
041038R

024393K
044426N

029180BT
047234K

031701R
052334N

034851N
053527N

054350D
078124H
102373BT
129760M
150285S
181918T
224193T
247127K
267254BT
280581L

062792M
078707R
116473BT
133958R
156790P
186195I
224933T
250087S
270375AT
282059S

069688AT
091078K
117180D
137632C
157848R
191639M
229554T
257831R
272193J
309006M

070435AT
095884BT
120951BT
138399BT
170396H
196064C
231237R
258670BT
277916T
310734BT

072831I
096631N
122668P
147818P
173730M
199039BT
235655D
260217S
279093N
319562P

073321BT
098204T
123900S
148268R
173973S
215818S
239468BT
260585BT
279156S
324486F

325082AT
340529R
365990BT
402485BT
427198M
444899K
454131I
476502R
499243S
540696K

327467M
353394K
369036R
417154N
429986J
450719P
456608AT
478352BT
500112R
547760P

331875S
358291R
379237E
418242T
430175N
451071N
460266AT
480948J
517724L
555686T

337403N
359188AT
401452H
423206R
433796P
451358BT
472164AT
483869L
518225N
556548D

338666R
364049T
401900R
423348R
436778H
451771S
472307AT
484343R
519228AT
565281T

340270N
364993N
402101R
427100N
439228T
451851S
475148K
494130N
539785G
568852D

569246N
589368G
630200F
661305I
677382M
707072P
734931BT
756130AT
787681AT
812688N

570571P
589574K
634669L
662242BT
678302J
709104BT
735697N
761199AT
794468S
818285S

573344K
594027T
641469AT
669145N
682677S
713585AT
737869J
767531AT
794849P
825109BT

573550K
597488R
641568AT
671876L
686963N
717606BT
745885P
768010AT
807263S
830018R

577311H
605743N
649638L
673946R
693082BT
723599BT
754675L
769939T
812183L
839457L

585320BT
606677BT
657730P
677354S
695155D
727894F
755235M
783535BT
812303T
839874AT

853606BT
866263D
897384BT
923341AT
936429B
963826S
006501H
043216P
071272J
157346L

854295N
866718P
898060G
923511L
936971S
964051T
024933T
046238T
078394T
161557T

857306I
873359S
900788L
924801G
949795AT
985281S
033011N
053299D
094871AT
165957R

858664T
890415P
900839BT
925212AT
954030J
988608N
033410N
059910AT
118823S
166198M

860800C
891890N
901847N
927014L
958815I
460266AT
036207N
063853P
145413R
174318AT

861352S
895298S
911743AT
933291F
961716S
661305I
037424N
066598S
153471AT
178117I

182616T
228347L
260110R
296363M
331952P
363042D
382006S
398038S

189478S
236644T
260411N
316685BT
344732BT
363169K
385697BT
400446L

191289P
239303BT
264662H
322972R
346222BT
368039AT
388960N
403832AT

193743L
241031AT
277045R
328425AT
347136BT
370897L
389353BT
404013T

211229AT
241648P
280262P
328726BT
347543R
373609F
390571P
424213S

224869M
250304BT
284994N
329226P
362672AT
379164I
396042K
452384P
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456670P
516428M

461390I
530198S

470363S
534706K

484356AT
544966N

492553F
545653L

510113N
555297E

563908R
610110T
659067B
687414T
745525N
764217AT
809042D
869635J
879483P
910755AT

571364AT
611208M
661354M
701613L
745710R
764286BT
829114K
870864I
880838AT
912254R

581793T
615066S
667204AT
724324AT
750220F
790828S
840654T
872103BT
881827J
916285R

582473BT
617644S
668084M
727537I
756266AT
795450S
850761M
873789N
884983R
928819H

584760H
623422P
678403T
730157A
757448P
795813AT
855650T
874263M
886182T
933299C

602823T
646648T
684453BT
743140L
763943T
806102AT
857063S
875281BT
894869M
934229S

939115P
989520L
549038R
006014A
030260S
044296R
064140P
082180T
095562M
116221BT

943430T
995249E
699398T
007350P
039309J
045460BT
065529H
082198I
100566S
116892BT

952996L
745525N
993408G
009650J
039404AT
048636T
065862M
085167T
101727J
119217AT

955544L
136615P
854736T
019170J
039703S
051211P
067302N
093077P
107309BT
120496S

961500J
407374R
000388E
022073R
043631R
060302M
069399N
094891A
108481S
122144I

987120M
548323T
002370P
029978AT
044156AT
060574AT
082179M
095443R
108861P
123144P

123333R
138657T
162837M
190580L
219760M
235148AT
265909P
273019D
296112F
325054T

124023P
140637G
164036AT
196079E
221910K
243980T
266845N
288800T
301874P
325213N

125776AT
142474N
167943L
201460AT
225431C
244043AT
267478S
291795BT
303723BT
325311D

126047M
154016J
169538J
203529P
226183P
247793N
271653L
292285AT
307866F
330795N

126870L
154322S
180011R
206570AT
230029S
250711R
272739J
292742P
313020I
333779BT

132424J
160454BT
181259AT
210217H
234251J
252221S
272914C
293294L
319534T
334036P

335398S
342542BT
364093N
383926AT
406076J
427133P
447726I
477024K
499317T
525834AT

337937D
345926AT
364693P
385966P
409093K
437039J
449158L
477297R
499951AT
528204L

339245S
349099R
368132AT
393400T
412621S
439377BT
452348BT
479392H
500837S
530637J

340962S
350193I
374749T
397064L
421875E
444323T
465182T
488377P
501540BT
532169D

341072P
358532AT
376914BT
398407AT
423190N
444885R
468761L
495768AT
516632E
533148P

341979R
360851P
381783N
404314M
423308N
445401BT
474520N
496970D
519637C
535088N

535217AT
548099S
565497H
583970E
602729L
619755T
639395G
651273R

535714J
548258T
567378BT
584540M
611510BT
622318J
641289F
652276T

538186C
548458I
568425BT
589044BT
611915K
622340E
641365BT
660634M

542312BT
548469T
572965S
590170G
611968A
623489J
647232AT
660638T

544227L
555423AT
576132I
590290R
616059H
625670H
647653AT
664829K

544290K
564208R
581952AT
596011F
618453D
628407T
650243AT
667148K
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670420M
680864S

670661M
683383M

671245AT
684875J

672218S
687509T

672560S
690741M

675842I
701488B

701577AT
727391T
751726J
761321AT
798647BT
815476BT
836905AT
845572P
860711D
882199I

702987B
729664T
752294BT
770826J
806362BT
817496M
837367A
845955I
863519N
883942M

712479A
732472T
753140N
771156BT
807798BT
822880C
838349I
847231I
867303T
893878I

717545T
732819P
753222BT
773792T
809073N
826663A
840901AT
847476D
867400H
897498L

719215BT
738216H
759265N
784116G
814117T
829099T
841035P
856570C
869587S
905841H

719759R
742923BT
760499N
792168L
814516N
835651AT
842804AT
859585N
869982L
906623I

910890K
930474S
957663J
972298S
989063S
018832BT
034813N
042561M
073727S
083964P

910983M
931104AT
961042S
972783AT
990357P
026242P
035560R
046069AT
075301T
085475S

913756L
935020I
961314R
973387R
995156H
029857G
036614D
046331AT
075740R
087540BT

918807M
940736R
962046P
978239S
773792T
033161N
038922C
049046AT
076374K
088055S

926903G
944655AT
964542AT
984423H
006919T
033163N
039654N
049470BT
078742AT
093480R

928487E
951243AT
971763N
986930P
011025T
033678M
041444S
061244N
081653N
095727R

097725H
121790L
166285AT
198186R
248640AT
277651G
297223R
311295T
355831H
371760BT

106707AT
127226B
170083R
205057P
260714I
278275BT
297420R
313131T
358787J
376782T

108808T
139263S
176023H
218656L
266975BT
283914J
299237E
325936N
359114AT
376846N

110240S
158828F
180224K
224449J
267970S
285019L
300490N
340583E
361584BT
386499K

111916D
159423E
196383BT
234451BT
273520P
289540R
302839G
352489R
364011AT
399712M

115448BT
162027M
196581R
243086BT
277394H
291813E
306530T
354009BT
370098BT
400327T

418414N
436098E
449982E
499049G
525061J
556581N
577185K
608833E
658695R
679715R

423151G
441804N
475590H
510936T
525623P
557756M
577373P
614702R
659484M
680988L

425863T
442981J
478007N
514777K
525703P
558485M
583359BT
625870R
661451I
697319H

428306BT
443905P
480175BT
516727AT
530828R
562367T
587014T
638611BT
665214G
704435S

428571I
445253R
480226E
519936J
554103T
572814E
600438G
644604G
667426P
712596M

435994J
446383S
487498BT
521866K
554106M
576471R
608135R
651752AT
678896BT
712657T

714006S
748631N
771020N
799272R
822804T
857976BT
872874R
907846T

724440BT
751441K
778807BT
802349R
829812L
858377L
878663J
911712L

724909J
751708L
779127R
804332N
847833N
859984K
899301M
915694G

731858P
757119M
782087P
812724BT
849934M
866303G
900257T
924146H

745768P
761740M
787892R
814684BT
850940BT
871197L
900955BT
927288T

748601R
769057BT
791704BT
818511H
851445F
872001T
905382M
943023AT
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954875AT
005967R

956990L
006966M

957676M
013778BT

959747E
017156BT

968027T
022955T

271653L
023540F

034408R
056995N
128855R
190300H
216114S
291755R
325641M
386582H
429011K
468921J

034827BT
074473A
141598P
192073R
219576E
292419R
340059R
395421N
436051J
470057K

039360BT
110197J
147629BT
193917S
253362L
298482T
354273BT
398456P
436540P
471884J

040295F
110394BT
161264K
197670S
266770E
303241E
359942AT
398794P
437206N
480277AT

051765R
112069AT
167708AT
204707AT
277813AT
318128BT
366510BT
405866L
439160BT
496754N

052501BT
128132AT
168893AT
209215R
290054E
321797E
377211I
428717K
445417C
510803M

523365K
569622C
628554R
676092P
720539P
764485S
827625R
883937T
922008BT

533215AT
569980T
629810T
681711AT
737448N
766919K
844680R
897373S
935208K

534479S
575330AT
647328AT
697956T
753881N
785431K
851265D
903789K
961091N

535940P
580455C
659603J
702161S
758352R
805201R
859432AT
912156BT
966406T

542146G
586717N
668215K
706279BT
763931R
807128R
862266S
914756AT
974137P

556606D
602647H
671344I
715417J
764290R
824304F
882235AT
919125T
994759AT

Budapest, 2022. február 23.

A Legfőbb Ügyészség közleménye
elismerés adományozásáról
A legfőbb ügyész Szem. 14.427/543/2021. számon hozott döntésével dr. Keresztes Imre volt központi nyomozó
főügyésznek az ügyészségi szolgálatban huzamos időn át nyújtott, kiemelkedő tevékenységéért Ügyészségi
Emlékgyűrűt adományozott.
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A Magyar Országos Közjegyzői Kamara közleménye
közjegyzőhelyettesi és közjegyzőjelölti igazolványok érvénytelenítéséről
A Magyar Országos Közjegyzői Kamara a következő közjegyzőhelyettesi és közjegyzőjelölti igazolványokat
érvénytelenítette.
1. Közjegyzőhelyettesi igazolványok:
01322 sorszámú közjegyzőhelyettesi igazolvány
01506 sorszámú közjegyzőhelyettesi igazolvány
01221 sorszámú közjegyzőhelyettesi igazolvány
01563 sorszámú közjegyzőhelyettesi igazolvány
01528 sorszámú közjegyzőhelyettesi igazolvány
01560 sorszámú közjegyzőhelyettesi igazolvány
00888 sorszámú közjegyzőhelyettesi igazolvány
2. Közjegyzőjelölti igazolványok:
00800 sorszámú közjegyzőjelölti igazolvány
00754 sorszámú közjegyzőjelölti igazolvány
00577 sorszámú közjegyzőjelölti igazolvány

A Hivatalos Értesítőt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Hivatalos Értesítő hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu honlapon érhető el.

